Notulen Algemene Ledenvergadering 7 december 2018
Voorzitter opent de vergadering met 1 minuut stilte ter nagedachtenis van de overleden
mensen: Jasco van Wijk en Jeanne van Heesch.
Aantal aanwezigen is 15.
Stemrecht 19 personen.
Afmeldingen ontvangen van:
➢
Notulen van de vorige ledenvergadering worden door de aanwezigen goedgekeurd.
Bekerformat blijft na grondig onderzoek ongewijzigd.
Terugblik:
➢ Benito van de Pas heeft zich wederom weten te kwalificeren voor het WK.
➢ Jeffrey Sparidaans heeft een aantal internationale toernooien op zijn naam
geschreven almede is hij winnaar geworden van de CLOD.
➢ Ditzelfde geldt voor Pim van Bijnen en Daan Bastiaansen.
➢ Zowel de Brabantcup als de Meierijcup zijn Nederlands kampioen geworden.
Tijdens het 35 jarig bestaan van onze vereniging is er een groot feest gehouden voor de
senioren, welke een groot succes is geweest.
Onze jeugd heeft een dagje Bobbejaanland gedaan en ook dit is een leuke dag geweest.
Willem geeft de actuele financiële zaken door van onze vereniging waaruit blijkt dat we
er heel goed voorstaan op dit gebied. Een positief saldo van het vorig seizoen en een
groot positief saldo op onze bankrekening.
De kascommissie bestaande uit Willie van Dijk heeft decharge verleend en is derhalve
goedgekeurd. Aangezien zijn collega commissielid geen lid meer is van onze vereniging
heeft Willie van Dijk dit alleen gedaan. Vergadering stemt in met 18 stemmen voor, 1
blanco.
Twee nieuwe mensen hebben zich aangemeld om voor de komende periode de
kascommissie te vormen t.w. Leon de Geus en Femke Bossers.
Namens het bestuur nemen we afscheid van Sharon Bekkers die te kennen heeft
gegeven te gaan stoppen als bestuurslid. Na meer dan 13 jaar wil Sharon meer tijd
besteden aan haar nieuwe bedrijf en aan haar privé leven. Willem bedankt haar voor
haar tomeloze inzet van de afgelopen jaren met een cadeau in de vorm van een diner
bon en een bos bloemen.
De opvolger van Sharon is inmiddels ook bekend en dat is Bianca van Boxtel, wat door
de mensen van de AL wordt voor gestemd met 18 voor, 0 tegen, 1 blanco stem.
Algemene mededelingen:
➢ In de eredivisie en eerste divisie mogen de bijzondere resultaten tijdens de
captainsgame meegeteld werden in de bijzondere resultaten.

➢ Hugo Mueskens heeft besloten om te stoppen als voorzitter van de
beroepscommissie. Deze functie wordt overgenomen door Rob van Poppel, die
samen met Marco Roosen nu de beroepscommissie zal vormen.
➢ Helaas is onze jeugdafdeling gestopt vanwege te weinig animo. We gaan als
bestuur er alles aan doen om z.s.m. weer dit op poten te zeten, want de jeugd
heeft de toekomst.
➢ Remco Hopmans is benoemd toy coördinator van de selectie teams voor een
periode van 1 seizoen. Dan gaan we evalueren. Remco gaat zich bezig houden met
de beide selectieteams en zal in overleg met de captains de (nieuwe) selecties
samenstellen. Remco houdt het bestuur op de hoogte van alle ontwikkelingen
m.b.t. zijn functie.
Rondvraag:
➢ John captain ’t Padje: Kim’s kroeg heeft maar 1 bordt tot hun beschikking wat
inhoudt dat er niet ingegooid kan worden. Mag dat? Willem: Ja het is namelijk
niet verplicht volgens de regelementen om meerdere borden te hebben. Wel zou
het handig zijn maar dat is aan de eigenaar, niet aan de TDV.
➢ Joyce Schaefers: Mag je in een rookruimte weigeren om te gooien. Willem: Ja dat
mag maar dan wel voor aanvang van de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd niet
meer, dus vooraf aangeven dat men niet wil gooien in een door de eigenaar
bestemde rookruimte. Bij twijfel bestuurslid bellen.
➢ Remco Hopmans: Is het mogelijk om tijdens de NDB toernooien een bus te
regelen vanuit de TDV voor de darters die hiernaar toe willen. Willem: Zal
tijdens de vergadering van 22/2/2019 besproken worden.
Willem sluit rond de klok van 21:30 uur de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit
voor een drankje vanuit de TDV.

