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Notulen
Algemene Leden Vergadering TDV
Datum: 28-01-2011

Tijd: 20.30 uur

Aanwezig:
Aanwezig bestuur:

50 leden + 19 machtigingen
Servie Beekmans, Willem van der Putten, Paul Bogaers, Sharon
Roosen
Piet van Seeters, Antoon Houtepen, Dartteam Jeto, De Mafketels,
The Bull’s, Tessie Beekmans
Henry van Bergen
Servie Beekmans
Sharon Roosen

Afwezig:
Afwezig bestuur:
Voorzitter:
Notulist:

Locatie: Café-zaal Bet Kolen

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.40 uur.

2 Notulen vergadering d.d. 12-03-2010
Agendapunt Wie
1 t/m 10
n.v.t.

Opmerking
Goedgekeurd

3 Vaststellen Agenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Opening
Notulen ALV 12-03-2010
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken
Website TDV
Financieel verslag
Begroting
Rookbeleid TDV
Promotie- en degradatieregeling
Spelen op vrijdag
Rondvraag
Sluiting
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4 Ingekomen stukken
Onderwerp

Auteur/inbrenger

Eventuele actie

Website

Jeto

Zie agendapunt 5

Rookbeleid

Jeto

Zie agendapunt 8

Vrijdag
toevoegen als
speelavond

Kees Donders

Zie agendapunt 10

Puntentelling
competitie

Kees Donders

Over dit voorstel wordt gestemd tijdens de volgende ALV.

5 Website TDV
5.1

www.tdvdarts.com wordt de nieuwe website van de TDV. Deze wordt onderhouden door Rob
Kemmeren en Michael van Eijk. De voordelen van de nieuwe site worden door de voorzitter
toegelicht alsmede het verhaal van Teambeheer waarmee straks gewerkt gaat worden.
Deze investering past in de begroting van TDV.
Zie onder (bron: www.tdvdarts.com)
Medio maart zal een testomgeving van teambeheer worden geïmplementeerd. Dan kunnen de
leden alle ontwikkelingen volgen die op de site plaatsvinden. Pas vanaf volgend seizoen is het
dan de bedoeling dat de wedstrijdformulieren niet meer opgestuurd worden, maar die kunnen
dan op de site worden ingevuld. Ook mutaties van spelers, locaties etc. kunnen dan via de site
worden ingevoerd. Hierdoor is de informatie op de site te allen tijde actueel en is het afgelopen
met het vele papierwerk. Maar nogmaals dit gaat dan pas in na dit seizoen! Het is de bedoeling
dat de site met ingang van het nieuwe seizoen volledig operationeel zal zijn. Ook teambeheer
wordt dan pas in gebruik genomen. Voor het huidige seizoen verandert er dus nog niets met
betrekking tot de wedstrijdformulieren.
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6 Financieel verslag

Het financieel verslag wordt kort toegelicht door de penningmeester.
De leden willen graag weten of het mogelijk is om bijvoorbeeld aan contributieverlaging
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te denken aangezien een vereniging niet veel reserve nodig heeft.
Hier komt het bestuur op terug tijdens de volgende ALV.
De leden vinden een Tilburgse ranking ook een goede optie om geld in te steken.
Paul Bogaers is daarmee bezig, info volgt.
Na de ranking van vorig jaar hebben de winnaars geen geldprijzen ontvangen mede
door het boete verhaal van Roy Beerens.
De penningmeester geeft aan dat de bepaling van gelden moeilijk is aangezien er niets te achterhalen is.
Joost Kolen meldt zich aan voor de kascommissie.

7 Begroting
De begroting volgt Juni/juli 2011. (volgende ALV)

8 Rookbeleid TDV
Er is geen landelijk rookbeleid waardoor de TDV hierover ook geen beleid kan voeren.
Het bestuur doet wel een voorstel tot stemming voor het niet toestaan van darten in een
rookhok.
Met 36 stemmen is dit voorstel goedgekeurd.
Onder een rookruimte wordt verstaan: Een gedurende de wedstrijd aparte afgesloten ruimte
waarin gerookt mag worden en waar geen personeel/eigenaar werkzaamheden verricht. Als
het dartbord zich bevindt in de “normale” ruimte van de locatie, dus met bediening , en er
wordt toch gedoogd gerookt is dat een overtreding van de warenwet en niet van het reglement
van de TDV.

9 Promotie- en degradatieregeling
Voorstel promotie en degradatie regeling

Vanaf seizoen:

2011 - 2012

e

Ere divisie:

De nummers 13 en 14 degraderen naar de 1 divisie.
e
De nummers 11 en 12 spelen nacompetitie ere-/1 divisie

Eerste divisie:

De nummer 1 promoveert naar de ere-divisie.
e
De nummer 2 speelt nacompetitie ere-/1 divisie
e
De nummers 13 en 14 degraderen naar de 2 divisie.
e
e
De nummers 11 en 12 spelen nacompetitie 1 -/2 divisie

Tweede divisie:

De nummer 1 promoveert naar de 1 -divisie.
e
e
De nummer 2 speelt nacompetitie 1 -/2 divisie
e
De nummers 11, 12, 13 en 14 degraderen naar de 3 divisie.

Derde divisie:

De nummers 1 en 2 promoveren naar de 2 -divisie.
e
De onderste3 teams degraderen naar de 4 divisie.

e

Notulen – ALV Tilburgse Dart Vereniging

e

Pagina 4 van 7

http://www.tuxx.nl/
e

De 4 beste nummers 3 van alle poules promoveren naar de 2 divisie, alle
nummers 3 van de poules spelen aan het einde van de regulaire competitie een
nacompetitie om de 4 beste te bepalen.
e

Vierde divisie:

De nummers 1, 2 en 3 promoveren naar de 3 -divisie.
e
De 3 beste nummers 4 van alle poules promoveren naar de 3 divisie, alle
nummers 3 van de poules spelen aan het einde van de regulaire competitie een
nacompetitie om de 3 beste te bepalen.

De nacompetitie wordt gespeeld op de finale dag van de bekercompetitie.
De nacompetitie wordt gespeeld volgens een poule systeem.
e

Voor de ere-/1 divisie:
1 poule van 4

Nummer 11

Nummer 12

Nummer 2

Nummer 2
e

eredivisie
eredivisie
1A
1B

e

Voor de 1 -/2 divisie:
2 poules van 4
Poule A





Nummer 11
Nummer 12
Nummer 2
Nummer 2

1A
1A
2A
2B

Poule B





Nummer 11
Nummer 12
Nummer 2
Nummer 2

1B
1B
2C
2D

De nummers 1 en 2 van de poule zullen promoveren / niet degraderen.
De nummers 3 en 4 van de poule zullen degraderen / niet promoveren.
e

e

e

Voor de ere-/1 divisie zullen de nummers 3 en 4 van de nacompetitiepoule als 1 en 2 in aanmerking
komen om eventuele vrije plaatsen in het nieuwe seizoen in te vullen.
e

e

Voor de 1 -/2 divisie zullen eerst de nummers 3 en daarna de nummers 4 van de nacompetitiepoules in
aanmerking komen om eventuele vrije plaatsen in het nieuwe seizoen in te vullen.
Promotie en degradatie regeling voor de overige divisies blijven ongewijzigd en dus van kracht zoals
omschreven in BIJLAGE E in het reglement van de TDV.

De leden geven aan dat het lange wedstrijden kunnen worden op een finaledag, dit zou op te
lossen zijn met eventuele kruisfinales.
Stefan van Boxtel heeft ook een mail gestuurd naar de voorzitter over het afstappen van het
piramide systeem maar helaas is deze mail niet aangekomen.
Dave Aandewiel vraagt of het voortaan mogelijk is om voorstellen waarover gestemd gaat
worden al eerder bekend gemaakt kunnen worden.
Het bestuur zorgt dat de voorstellen voortaan als bijlage bij de uitnodiging voor de ALV
meegestuurd zullen worden.
Met 43 stemmen voor is het voorstel promotie- en degradatieregeling goedgekeurd.
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10 Spelen op vrijdag
Er is een voorstel ingediend om de vrijdag avond toe te voegen als speelavond voor de
competitie.
Met 43 stemmen voor is dit voorstel goedgekeurd en mag er ook op vrijdagavond gespeeld
worden.

11 Rondvraag
B. Graafmans:
Er zijn nog steeds wedstrijden van de vorige helft die nog ingehaald moeten worden.
Kan er niets veranderd worden dat alle wedstrijden voor een bepaalde datum ingehaald moeten
zijn?
Bestuur:
Hiervoor kan een voorstel ingediend worden.
Petra Jansen:
De standen worden niet compleet bijgewerkt.
Bestuur:
Hierop zullen wij de competitieleiders aanspreken.
Dit is een van de redenen waarom de TDV zo snel mogelijk wil gaan werken met Teambeheer.
Straks zijn alle teams zelf verantwoordelijk voor het updaten van de competitiegegevens.
Bram Roosen:
Is het verzetten van wedstrijden die eigenlijk op vrijdag gespeeld worden wel mogelijk?
Bestuur:
Voor de vrijdagavond gelden dezelfde regels als alle andere competitieavonden.
Bas:
Betreft de promotie- en degradatieregeling; Er is een voorstel ingediend maar nu heeft de
meerderheid gestemd op dit voorstel terwijl er misschien beter gestemd had kunnen worden voor
een wijziging in de huidige regeling.
Carré:
Er had dan nog gekozen kunnen worden voor een ander format.
Bestuur:
Dat is de reden dat wij voortaan de voorstellen bij de uitnodigingen gaan voegen. Er kunnen dan ook
nog andere voorstellen ingediend worden.
Roland:
Vooral de competitieleiding van de 4e divisie werkt alles slecht bij.
Bestuur:
Hierop wordt de competitieleider aangesproken.
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Jan Huiskes:
Heeft de banencontrole alle banen goedgekeurd?
Hans vd Hoek:
Bij alle banen geweest, er zijn misschien wat puntjes van kritiek maar tot nu toe is alles goedgekeurd.
Bestuur:
Indien er klachten en/of opmerkingen zijn over bepaalde dartbanen dan graag een mail sturen naar de
TDV.

12 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

Actielijst
Onderwerp

Actie

Wie

Gereed

Posters NDB

Ophangen bij dartlocaties

Div.

z.s.m.

Bijwerken
competitie

Aanspreken competitieleiders

Bestuur

z.s.m.

Puntentelling
competitie

Voorstel ter stemming brengen

Bestuur

volgende ALV

Contributieverlaging Voorstel

Bestuur

volgende ALV

Begroting

Begroting maken 2011/2012

Penningmeester volgende ALV

Voorstellen

Eerder kenbaar maken bij leden

Bestuur

per direct

Inhaalwedstrijden

Voorstel indienen

Leden

voor volgende ALV
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