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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
Algemeen ter inleiding wordt onderstaande medegedeeld:
In de vorige ALV hebben we gestemd voor diverse wijzigingen, echter hebben toen niet direct de
nieuwe tekstuele aanpassingen meegenomen. Hierop heeft Rob van Poppel ons terecht attent
gemaakt. Zo doende zullen we tijdens deze ALV de voor akkoord gestemde punten in de vorige ALV
nu tekstueel voor in het reglement voor akkoord laten stemmen.
Paul Bogaers zit sinds 2006 in het bestuur. Echter afgelopen jaar is gebleken dat zijn drukke privé
agenda niet meer te kunnen combineren met de taken die hij graag wil uitvoeren voor de TDV. Hij
heeft dan ook aangegeven op er 1 juli jongstleden te stoppen met zijn bestuurstaken binnen onze
vereniging. Wel wil hij incidenteel als vrijwilliger betrokken blijven bij onze vereniging. Intern hebben
wij geconstateerd en besloten binnen het bestuur dat het momenteel niet nodig is om deze functie
per direct weer in te vullen. Diverse zaken zijn inmiddels doormiddel van commissies georganiseerd.
Vanuit onze kant zal Paul nog op een gepaste wijze bedankt worden, maar via deze weg alvast “Paul
bedankt!”.

2. Notulen
Er zijn verder geen aan of opmerkingen op de notulen van de vorige vergadering.
Goedkeuring notulen vorige ALV:
Voor 32
Tegen 0
Blanco 8
Notulen vorige vergadering zijn akkoord bevonden.
3. Actiepunten n.a.v. vorige ALV
3.1 Ledenpassen.
Michael heeft wat tegenslagen gehad met het bestellen van het apparaat. Zo is onder andere een
van de leveranciers in tussentijds failliet gegaan en heeft hij het gehele traject opnieuw moeten
inzetten.
Inmiddels heeft hij het apparaat binnen en is er een start gemaakt met het maken van alle passen.
Deze zullen z.s.m. toegezonden worden. Aangezien de aanvragen van nieuwe leden vorig seizoen en
het besluit in de vorige ALV (dat een ieder een nieuw pasje mag aanvragen), is dit veel werk. Heb nog
even geduld. Michael zal proberen voor aanvang van de competitie alle aanvragen te hebben
behandeld, zodat een ieder die het heeft aangevraagd voor aanvang van de competitie zijn nieuwe
pasje heeft.
In de vorige ALV is akkoord gestemd voor de wijzigingen m.b.t. de handelswijze omtrent pasjes. Dit
heeft geleid tot onderstaande nieuwe / gewijzigde reglementspunten:
Artikel 2.5.2. Bij het inleveren van het inschrijfformulier moet er één pasfoto voorzien van naam van
desbetreffende nieuwe lid en team naam zijn bijgevoegd. Van elk lid worden twee pasjes gemaakt.
Een voor het lid en een voor de captain van zijn team. De pasjes worden naar de captain van het
team verzonden. Hij draagt er zorg voor dat de desbetreffende speler zijn pasje krijgt.
Artikel 2.5.5. b Bij na inschrijvingen moet één pasfoto van het nieuwe lid meteen ingeleverd worden,
en anders uiterlijk 3 dagen na inschrijving opgestuurd zijn naar de postbus van de TDV en of gemaild
zijn naar de wedstrijdleiding van de TDV. De pas dient binnen twee weken in het bezit van het
nieuwe lid te zijn.
Artikel 2.5.5. e Administratiekosten voor het maken van een nieuwe leden pas is € 5,00. Alle leden lid
van de TDV gedurende het seizoen 2011-2012 mogen éénmalig gratis een nieuwe leden pas
aanvragen.
Artikel 2.5.6. De uitgegeven leden pas hebben een onbeperkte geldigheidsduur.
(hierbij komt de verordening AV te vervallen)
Als aanvulling op bovenstaande (door Rob van Poppel ingezonden): “Onbeperkte geldigheidsduur”
wordt bedoelt voor de duur zolang desbetreffende persoon lid is van de vereniging. Op het moment
dat de persoon niet lid is van de vereniging is de pas ook niet geldig.
Stemming voor akkoord van bovenstaande aanpassingen in het reglement:
Voor 35
Tegen 0
Blanco 5
Beschreven aanpassingen zijn akkoord bevonden.

3.2 Handhaving regel inhaalwedstrijden.
Samen met de reglementen commissie hebben gekeken naar deze problematiek. Het inhalen van
wedstrijden is over het algemeen niet het probleem, maar het tijdig inhalen en wie verantwoordelijk
hiervoor is wel. Verder zijn het allemaal helaas noodzakelijke maatregelen om zo veel mogelijk
onsportief gedrag terug te dringen. Echter is het onmogelijk om alles te tackelen binnen regels.
“Verantwoordelijkheid”
Wij zijn van mening dat dit normaal gesproken samen in goed overleg moet kunnen gaan. Echter is
dit niet in alle gevallen het verhaal. Daarom willen wij voorstellen om de verantwoordelijkheid neer
te leggen bij het team die wedstrijd wil verzetten. Ter verduidelijking zoals in de vorige ALV is
besproken. Een sms bericht of inspreken van een voicemail of mailtje is niet afzeggen en of kenbaar
maken dat je de wedstrijd wil verzetten. Er moet mondeling contact geweest zijn met de
tegenstander. Als dit niet lukt, neem je telefonisch contact op met de wedstrijdleiding.
“tijdig inhalen”.
Hiervoor zijn twee momenten van belang, namelijk het einde van de 1e speelhelft en het einde van
de competitie.
Voor wat betreft de 1e helft van de competitie. Normaal gesproken zijn er 3 weken i.v.m. kerst en
schoolvakanties niet ingepland na de laatste wedstrijd van de 1e helft en de eerste wedstrijd van de
2e helft. Gedurende deze periode zullen dus alle nog te spelen wedstrijden gespeeld moeten worden.
Wanneer er bij de wedstrijdleiding geen signalen binnen zijn gekomen dat een van beide teams niet
mee wil werken aan het inhalen van de wedstrijd zal de wedstrijd als niet gespeeld beschouwd
worden. Ofwel géén competitie als wedstrijdpunt(en) uitgedeeld worden. Wanneer er wel signalen
bekend zijn dat een team niet mee wil werken of beide teams er niet uitkomen zal de
wedstrijdleiding een beslissing nemen over het tijdstip waarop de wedstrijd gespeeld moet worden.
Voor wat betreft het einde van de competitie is niets vast gelegd in de regels van de TDV. Wel is er al
jaren conform de beleving van het “niet mogen verzetten van wedstrijden in de laatste 3
speelweken’ enigszins gehandeld. Hiervoor willen wij de regel opnemen dat alle wedstrijden voor de
laatste zaterdag van de laatste speelweek 26 gespeeld moeten zijn. Dit betekent dus dat als een
team een wedstrijd wil verzetten van de laatste speelweek dit in dezelfde week of eerder gespeeld
moet worden. In alle andere gevallen zal er een calamiteit bij de wedstrijdleiding gemeld moeten
worden. Het kan dan zijn dat de wedstrijdleiding besluit om de wedstrijd in week 27 te spelen,
conform de nieuwe regel 4.6.2 j.
Ter stemming:
Nieuwe regel: 4.6.2 g De verantwoordelijkheid voor het opnieuw inplannen ligt bij het team wie de
wedstrijd wil verzetten. Zij meld dit ook per direct per mail aan de wedstrijdleiding zodat zij in de
gaten houden dat er tijdig een nieuwe datum wordt ingepland.
Nieuwe regel: 4.6.2 h Wanner een verzette wedstrijd conform de regels van de TDV niet tijdig wordt
ingepland en of niet tijdig gespeeld wordt is de wedstrijdleiding gerechtigd om de wedstrijd in te
plannen.
Nieuwe regel: 4.6.2 i Wedstrijden waarover niets gemeld is bij de wedstrijdleiding en niet voor
verstreken deadline gespeeld zijn, zullen verwerkt worden als ‘niet gespeeld’. Beide teams krijgen
géén competitie als wedstrijdpunten.
Nieuwe regel: 4.6.2 j Wedstrijden waarover een calamiteit bij de wedstrijdleiding is gemeld. Een
team wil / kan niet mee werken aan een nieuwe datum of beide teams komen er niet uit is de
wedstrijdleiding gerechtigd om te besluiten op welk tijdstip en onder welke omstandigheden deze
wedstrijd gespeeld wordt. De wedstrijdleiding mag dan afwijken va regel 4.6.2 f en 4.6.2 k
Nieuwe regel: 4.6.2 k Alle wedstrijden van de 2e helft van de competitie moeten uiterlijk in
speelweek 26 gespeeld zijn.
Stemming voor akkoord:
Voor 34

Tegen 0
Blanco 6
Aanpassing van de reglementen is akkoord bevonden.
3.3 Ingekomen stuk Francoise Stappershoef.
In de vorige ALV heeft Francoise aangegeven dat er leden bang zijn dat met het nieuwe systeem van
‘3-punten’niet altijd de wedstrijd meer wordt uitgespeeld. Hij wil graag opgenomen hebben dat dit
verplicht wordt! Wanneer dit het geval is kan het dus niet zijn dat de wedstrijdformulieren door
beide captains zijn ondertekend en zijn verwerkt binnen Teambeheer. De wedstrijd is namelijk niet
volledig gespeeld en zal er een melding bij de Wedstrijdleiding gedaan moeten worden.
Wanneer we hier een regel van maken zullen we ook met een strafsanctie moeten komen. Een
wedstrijd niet uitspelen moeten we dan zien als een wedstrijd die niet is gespeeld. Hiervoor hebben
we de regel dat desbetreffende team 3 strafpunten krijgt en de wedstrijd als nog gespeeld dient te
worden. In plaats van spelen van de wedstrijd stellen wij voor het uitspelen van een wedstrijd.
1e stemming:
Regel m.b.t. uitspelen competitie wedstrijd per heden opnemen in het reglement.
Voor 35
Tegen 0
Blanco 5
Stemming 2, mits 1 is akkoord bevonden.
Nieuwe regel: 4.6.4. Iedere competitie wedstrijd dient volledig uitgespeeld te worden. Wanneer één
team dit niet doet, zal het wedstrijdformulier niet ondertekend worden en niet in Teambeheer
verwerkt worden. Het team dat de wedstrijd wel wilde uitspelen maakt hier van melding bij de
wedstrijdleiding uiterlijk de eerste zondag nadat wedstrijd gespeeld had moeten zijn.
Het team dat de wedstrijd niet heeft uitgespeeld krijgt 3 competitie strafpunten en de
wedstrijdleiding zal een tijdstip inplannen wanneer de wedstrijd als nog wordt uitgespeeld.
Over de uitvoering van het onderwerp wordt wat over en weer gediscussieerd en leidt uiteindelijk tot
onderstaande stemming:
Wanneer een team een wedstrijd niet uitspeelt en of niet uit kan spelen omdat het aantal
overgebleven spelers gedurende wedstrijd onder 3 komt wordt de wedstrijd gestaakt. De resterende
partijen wordt toegekend aan het team dat de wedstrijd wel heeft kunnen / willen uitspelen. Het
team wie schuldig is aan het staken van de wedstrijd krijgt eveneens 3 competitie strafpunten.
Voor 37
Tegen 0
Blanco 3
Aangepaste stemming is voor akkoord aangenomen.
3.4 Financieel verslag
Resultaten rekening

Begroting
Opbrengsten
Rente
Inschrijvingen incl. NDB bijdrage

0
41.000

2009-2010 2010-2011
931
47.065

639
44.098

Overschrijvingen en na inschrijvingen
Diversen

Kosten
NDB afdracht
Bankkosten
Bestuurskosten
Competitie en beker
Contributie en contracten
Jeugd
Ranking en Toernooien
Selectieteams
Afschrijvingen en overige

Resultaat






2000
0

360
0

1.380
0

43.000

48.356

46.117

13.667
80
4.000
10.000
1.200
1.500
2000
2.000
1000

16.270
57
2.994
10.240
778
1.684
620
3.839
0

14.960
86
5.031
14.900
768
-187
8.493
2.507
16

35.447

36.482

46.574

7.553

11.874

-457

Extra kosten gemaakt i.v.m. Open Tilburg (NDB)
Minder leden
Bestuur en competitie:
o Extra porto kosten:
 TNT post facturen van jaren daarvoor verwerkt in de administratie.
 Mailing m.b.t. voorzitter
o Enkele vergoedingen van het jaar daarvoor
Jeugd nog declaratie NDB ontvangen van jaar daar voor

Balans saldo.

Liquide middelen:
Spaarrekening
Lopende rekening
Kas

37.164
19.921
3.209
60.294

Overige reserves
Borg
Inschrijfgelden volgend seizoen

42.409
5.063
12.823
60.294







Overige reserves zijn o.a.:
o “Levensvoorziening”. Dat bij tegenvallers de vereniging niet failliet gaat.
o Automatisering (dit wordt steeds minder)
o Tenues selectieteams
o Voorziening jubileum jaren
Voor komende jaren is met de kascommissie afgesproken de reserveringen meer
gedetailleerd vast te gaan leggen en onderbouwen.
Verder zal in januari de werkelijke cijfers van afgelopen seizoen gepresenteerd worden en zal
in juni / juli tijdens de ALV de begroting voor het komende seizoen gepresenteerd worden.
Tevens gaat de Kascommissie samen met Servie het een en ander qua administratie
opzetten, zodat deze vanaf heden makkelijker en inzichtelijker te controleren is.

De financiële cijfers worden voor akkoord gestemd:
Voor 34
Tegen 0
Blanco 3
3.5 Banen controle
Aan de hand van de controle lijst en de reglementen zijn nogmaals de aandachts punten toegelicht.
Tevens wordt nogmaals het een en ander toegelicht m.b.t. rookruimte ja of nee. Wanneer in de hele
locatie gerookt wordt, mag daar gewoon een wedstrijd gespeeld worden. Wanneer dit niet het geval
is, mag een team weigeren om hier te darten. Het thuis team zal ter plekke en direct met een
oplossing komen. De banen in een rookruimte worden wel op de overige punten gecontroleerd,
maar met de vermelding dat de tegenstander mag weigeren o.b.v. het rookbeleid in onze
reglementen.
Wanneer een baan afgekeurd wordt zal de banen controleur Hans hiervan z.s.m. de tegenstanders
mailen.
3.6 Tekstuele aanpassingen
Nieuwe Speltypes
4.7.1
a. Voor de ere-divisie:
4 x single 501 best of 5;
4 x koppel 701 best of 5;
1 x team 1001 best of 1.
1 x ½ Round Robin
1 x Captains game 501 best of 5;
b. Voor de eerste divisie:
4 x single 501 best of 5;
4 x koppel 501 best of 5;
1 x team 1001 best of 1.
1 x Captains game 501 best of 5;

4.7.11 Onder “Round Robin” wordt verstaand: Dat alle singels spelers, wie de wedstrijden
aanvangen in volgorde van het wedstrijd formulier onderling 1 leg telkens tegen een andere speler
spelen. De resultaten van deze partij tellen niet mee voor de in punt 4.7.9.
4.7.12 Onder “Captains game” wordt verstaan: Beide teams wijzen uit hun midden een speler aan die
de Captains game speelt tegen een aangewezen speler van het andere team. De speler dient op dat

moment speel gemachtigd te zijn of wordt op dat moment als wisselspeler ingezet. De resultaten van
deze partij tellen niet mee voor de in punt 4.7.9 en 4.7.10 beschreven registraties.
Aanpassing strafpunten
4.2.4

Iedere overtreding, welke resulteert in mindering van competitie
wedstrijdpunten, wordt beboet met 1/20 6 deel van het borgbedrag maal het
aantal in mindering gebrachte competitie wedstrijdpunten

4.6.1 e

Per dartseizoen is het toegestaan om maximaal 4 wedstrijden te verzetten, per
extra verzette wedstrijd wordt en 2 Wedstrijdpunten 1 competitiepunt in
mindering ten laste gelegd aan het team die de verzette wedstrijd initieert.

4.6.4

Indien de uitslag niet of niet tijdig wordt doorgegeven / ingevuld, krijgt het
thuisspelende team 2 wedstrijdpunten in mindering. Bij elke volgende zelfde
overtreding zal telkens één wedstrijdpunt méér in mindering worden gebracht.

4.11.4

Bij afwezigheid van een team voor een wedstrijd, krijgt worden er bij dit team
10 3 competitiepunten wedstrijdpunten in mindering gebracht.. De wedstrijd
moet op een nader te bepalen datum in zijn geheel worden overgespeeld. Dit
in overleg met de competitieleider. Deze wedstrijd wordt een uitwedstrijd voor
het in gebreke gebleven team.

4.12.6

Indien de uitslag niet of niet tijdig wordt ingevoerd en/of geverifieerd dan
krijgt wordt bij het nalatige team 2 wedstrijdpunten 1 competitiepunt in
mindering gebracht. Bij elke volgende zelfde overtreding zal telkens één
competitie wedstrijdpunt méér in mindering worden gebracht.

4.12.7

Bij onjuist of onvolledig invullen van het wedstrijdresultaten krijgt wordt bij
het nalatige team 2 wedstrijdpunten 1 competitiepunt in mindering gebracht..
Bij elke volgende zelfde overtreding zal telkens één competitie wedstrijdpunt
méér in mindering worden gebracht.

4.12.8

Indien het bestuur of de door het bestuur aangewezen competitieleider
constateerd dat invoering van de wedstrijdresultaten niet mogelijk is als
gevolg van een technische storing aan de zijde van de TDV kunnen de,
zoals in art. 1.12.5 en 4.12.6, in mindering gebrachte competitiepunten
teruggedraaid worden.

4.15.8

Bij deelname van een ongerechtigde speler aan een door de TDV
georganiseerde regulaire- en bekercompetitie worden 10 3 competitiepunten
wedstrijdpunten in mindering gebracht bij het team waarbij de speler aan de
regulaire- en/of bekercompetitie heeft deelgenomen.

5.4.2

Wanneer het bekerwedstrijd resultaat niet of niet tijdig wordt ingevoerd en/of
geverifieerd door beide teams, krijgt dit team een waarschuwing. Bij
herhaling heeft het nalatige team de wedstrijd verloren. En deze wordt niet
overgespeeld.
Bij het nalatige team worden ook 1 competitiepunt in mindering gebracht
op de stand in de regulaire competitie.

De onderstaande wijzigingen zijn het gevolg van de invoering van het 3 punten systeem alsmede
redactionele aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het huidige competitiebeleid.
Hier dient in de komende ALV over gestemd te worden.
Gezien de redactionele wijzigingen geen directe invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken
binnen de vereniging wordt voorgesteld om al de punten samen onder 1 hamerstuk ter stemming te
brengen.

Algemene wijzigingen tbv 3 punten systeem
4.7.3

a. Vóór aanvang van de wedstrijd bepalen beide captains de volgorde van hun
spelers. Dit doen zij onafhankelijk van elkaar. Vóór elke partij moeten de
namen en de lidnummers van de spelers op het wedstrijdformulier vermeld
worden. De namen en de lidnummers van de vier single-spelers moeten vóór
aanvang van de wedstrijd worden ingevuld op het wedstrijdformulier.
Uitzondering zijn de laatste z.g. “Captains Games” in de ere-divisie en
eerste divisie, hierbij worden de namen van de spelers ingevuld voor
aanvang van deze partij..

4.7.7

a. Voor elke gewonnen partij krijgt het team één wedstrijdpunt.
b. Bij het behalen van 6 of meer wedstrijdpunten per wedstrijd worden 3
competitiepunten toegekend.
c. Bij het behalen van exact 5 wedstrijdpunten per wedstrijd worden aan
beide teams 1 competitiepunt toegekend.
d. Aan het team dat 4 of minder wedstrijdpunten per wedstrijd behaald
worden geen competitiepunten toegekend.

4.7.9

e. Winnaar per poule en/of per divisie is diegene die het meest aantal gewonnen
competitiepunten heeft behaald.
Bij een gelijk behaald aantal gewonnen competitie punten zal diegene
winnaar zijn die het meestt aantal wedstrijdpunten punten behaald heeft.
Bij een gelijke score in competitie- en wedstrijdpunten zal een
beslissingswedstrijd gespeeld worden van een 501 best of 5 legs.

4.14.1

Het team dat in zijn poule de meeste competitiepunten heeft behaald is
kampioen. (zie ook punt 4.7.9)

4.14.2

Indien in een poule meerdere teams hetzelfde aantal competitiepunten en
wedstrijdpunten heeft behaald wordt een (worden) beslissingswedstrijd(en)
gespeeld op neutraal terrein. Dit is echter alleen van toepassing als er een
kampioenschap, promotie of degradatie op het spel staat.

Stemming voor akkoord m.b.t. 180 en Finish > 100 mee tellen in de round robin:
Voor 32
Tegen 1
Blanco 7
Dit punt is voor akkoord aangenomen.
Stemming voor akkoord m.b.t. 180, Finish > 100 tijdens de captainsgame:
Voor 14
Tegen 21
Blanco 5

Dit punt is niet akkoord bevonden en dus telt de captains game niet mee voor het PK, 180 en Finish
klassement.
Stemming voor akkoord dat de captains game mee telt voor het persoonlijke klassement:
Voor 1
Tegen 36
Blanco 3
Ook dit punt is niet aangenomen en de captains game telt niet mee voor het PK.
Stemming voor de overige tekstuele aanpassingen wordt in een keer gedaan, aangezien hier verder
géén aan of opmerkingen over zijn.
Voor 36
Tegen 0
Blanco 4
Overige tekstuele aanpassingen zijn akkoord bevonden.
4. Ingekomen stukken.
Dit punt betreft een ingekomen stuk (Rob van Poppel) m.b.t. redactionele aanpassingen in het
reglement.
1.1

Definities en afkortingen:
NDB = Nederlandse Dart Bond

1.2

Door toetreding tot de vereniging verbindt ieder lid zich te onderwerpen aan de
statuten, het algemeen reglement, de statuten en reglementen van de
Nederlandse Dart Bond (NDB), de verder gestelde regels alsmede
beslissingen van het bestuur en de beroepscommissie.

2.5.2

Bij het inleveren van het inschrijfformulier moeten er 3 2 pasfoto's, met op de
achterkant de naam van de betreffende persoon, van elk teamlid bijzitten. Van
elk lid worden twee pasjes gemaakt. Een voor het lid en een voor de captain
van zijn team.

2.5.5 a.

Elke week worden de aanvragen voor een nieuwe ledenpas door een van de
bestuursleden verzamelt.
Bij na-inschrijvingen moeten de 3 2 pasfoto's van het nieuwe lid meteen
ingeleverd worden,
Bij verlies of diefstal van de ledenpas dient het lid een nieuwe ledenpas aan te
vragen bij de ledenadministratie. De TDV is in het bezit van een extra pasfoto
van ieder lid. Met deze foto zal een nieuwe ledenpas aangemaakt worden. De
nieuwe pas dient binnen 2 weken in het bezit van het betreffende lid te zijn.
De nieuwe ledenpas kan verkregen worden op vertoon van de duplicaat
ledenpas, het inleveren van een nieuwe pasfoto en het voldoen van de
administratiekosten.

b.
d.

3.2

b.

De onder artikel 3.2a genoemde bestuursbeslissingen moeten schriftelijk
worden genomen, via de PTT post of e-mail worden verzonden,

4.5.4

Een lid kan slechts bij één team geregistreerd staan, binnen de TDV zowel
als slechts bij één team binnen de aangesloten lidbonden van de
Nederlandse Dart Bond (NDB). (zie voor verdere bepalingen de statuten
en reglementen van de NDB)

4.5.11

Indien een speler niet voldoet aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn
in artikel 3 van de statuten en/of artikel 4.5 van het competitie reglement

wordt desbetreffende persoon aangemerkt als ongerechtigde speler.
Een ongerechtigde speler mag niet deelnemen aan de door de TDV
georganiseerde regulaire- en bekercompetitie .

4.7.9

a. Gedurende de competitie zal de TDV zal het bestuur, of een door het
bestuur aangewezen persoon, de persoonlijke prestaties van een speler
registreren welke behaald zijn in de regulaire competitie tijdens de individuele
“single” wedstrijden.
De registratie van de prestaties worden vernoemd onder “Het persoonlijk
klassement”.

4.7.10

a. Gedurende de competitie zal het bestuur, of een door het bestuur
aangewezen persoon de TDV de persoonlijke prestaties van een speler
registreren welke behaald zijn in de regulaire competitie tijdens de vastgestelde
competitie wedstrijden.
De registratie van de prestaties worden vernoemd onder “180 score’s en
hoogste uitworpen”.

4.12.2

Per wedstrijd dienen drie twee exemplaren van het wedstrijdformulier
aanwezig te zijn: één bestemd voor de captain van het thuisspelende team en
één voor de captain van het bezoekende team. De captains bewaren hun
exemplaar tot het einde van het verenigingsjaar.

4.12.3

Het thuisspelende team verzorgt de wedstrijdformulieren.
Het voor de competitieleider bestemde exemplaar dient uiterlijk op de eerste
donderdag volgend op de speelweek te zijn ingeleverd, hetzij bij de
competitieleider, hetzij via Postbus 311, 5000 AH, Tilburg t.a.v. de
competitieleider, hetzij bij het tevoren aangeduid adres.

Bijlage B
1. b.
Deze commissie bestaat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.3
van het Algemeen Reglement uit tenminste drie leden. De leden van de commissie
behoeven geen lid van de Tilburgse Dart Vereniging te zijn.
Stemming voor akkoord aanpassingen zoals hierboven beschreven:
Voor 35
Tegen 0
Blanco 5
De aanpassingen zijn akkoord bevonden.
Verder wordt vanuit het bestuur onderstaande toegelicht:
 Willem van der Putten is afgelopen jaar toegetreden tot de kascommissie van de
NDB. Hij wil wel eens weten waar alle centen van de NDB en onze contributie precies
naar toe gaan. Wanneer hier meer over bekend is, zal Willem het een en ander op de
ALV toelichten / bespreken.
 Postbus 311 is niet meer actief.
 Michael van Eijk heeft per ongeluk op het inschrijf formulier van afgelopen seizoen de
het verkeerde bedrag aan borg per team genoteerd. Hij heeft dit inmiddels
aangepast. Dit heeft slechts gevolgen gehad voor nieuw ingeschreven teams en
betreft dan € 2,50. Dit wordt bij de inschrijvingen van komend seizoen recht
getrokken.

6.Begroting
2012-2013
Begroting
Baten:
Leden
Rente
Over- en na inschrijvingen
Overige

Lasten:
NDF afdracht
Bankkosten
Bestuurskosten
Automatisering
Competitie
Contracten en abonn.
Jeugd
Ranking
Selectieteams
Overige
Afschrijvingen

43.500
0
2.000
0
45.500

14.700
95
3.200
2.000
6.500
1.000
1.000
2.000
2.500
16.000
3.200
52.195
-6.695




30 jarig bestaan ongeveer € 10,00 per lid 1500 leden begroot.
Ongeveer even veel leden als afgelopen seizoen

Begroting voor akkoord:
Voor 37
Tegen 0
Blanco 3
Begroting is akkoord bevonden.
7. Rondvraag.
Ronald van Nieuwenhuizen vraagt of de dispensatie leeftijd naar beneden (14 jaar) gesteld kan
worden. Hier wordt vanuit de zaal negatief op gereageerd. Willem geeft aan dat als hij dit ter
stemming wil brengen hier tijdig voor de volgende ALV een verzoek moet indienen. Maar geeft
tegelijk aan dat hij dit wellicht afhoudt omdat vanuit opvoedkundige reden kinderen van 14 jaar niets
op een door de weekse avond in het café te zoeken hebben. Tevens is het maar de vraag of ze bij wet
wel in het café mogen komen na een bepaalde tijdstip en zal het in veel café geweigerd worden. Dit
standpunt wordt door de zaal gevoelsmatig bevestigd.
8. Afsluting






Dit jaar bestaan we 30 jaar en dat gaan we in januari vieren. Meer info volgt z.s.m.
Supercup 31 augustus bij Bet Kolen
Open Bet Kolen 31 augustus – 2 september
Volgende alv januari 2013

