NOTULEN ALV SEIZOEN 17-18
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Locatie
Notulist

:
:
:

Woensdag 20 juni 2018
Clubgebouw D.V.U
Robin Draaisma

Welkom
Jaap opent om 20:00 de vergadering en heet allen hartelijk welkom
Ingekomen stukken
René Aué ( Moriaanse Gladiolen ) heeft het bestuur gemaild met de vraag om duidelijkheid te
verschaffen omtrent het verplaatsen van (beker)wedstrijden. Dit na aanleiding van hun
bekerwedstrijd tegen de 208-5. In het captainsoverleg van december 2017 jl. was gezegd dat er
strafpunten uitgedeeld zouden worden aan teams die moedwillig niet willen gooien.
De 208-5 wilde niet mee werken aan verplaatsing daar de Moriaanse Gladiolen een SDC-wedstrijd
spelen.
Reglementair gezien heeft een team de sportieve plicht om mee te werken aan verplaatsing. Het
verplaatsen van een wedstrijd behoeft geen uitleg anders dan dat er niet meer dan 2 spelers kunnen
gooien.
Claim is toegekend aan Moriaanse Gladiolen echter zijn er om sportieve redenen geen strafpunten
aan de 208-5 toegekend. René Aué wil graag weten of er met 2 maten wordt gemeten.
Dit is zeker niet het geval echter zal het bestuur er op toezien dat het uitvoeren van deze regel
scherper wordt nageleefd.
Jaap van Hoven (vz.) brengt in dat er (verkennende) gesprekken zijn geweest met DVL
(Dartvereniging Lelystad) om een samenwerking aan te gaan. Dit in de vorm van een gezamenlijk
toernooi te organiseren, het zogenaamde 4 of 5 steden toernooi. Na enig uitleg is de bedoeling
duidelijk en gaat het bestuur verder kijken hoe dit in te vullen. Hier komt nog terugkoppeling over.
Financieel verslag
Robin Draaisma (penningmeester) geeft tekst en uitleg over het tot stand komen van het financieel
overzicht seizoen 17-18. De secretariaat & website post is hoog. Er zitten een aantal posten in die
eenmalig zijn. Begin van het seizoen is een nieuwe website gebouwd door een extern bedrijf en er is
een nieuwe computer aangeschaft. Deze kosten zijn er volgend jaar uiteraard niet.

Het financieel verslag behoefde verder geen uitleg.
Dirk Schenk (D.V.U.) vroeg zich af wat er met het inschrijfgeld van het Gesloten FDD is gebeurd.
Robin legt uit dat dit geld nog apart in kas zit en doordat het een bedrag is die verder niet op papier
staat om die reden dan ook niet op het financieel verslag staat.
Dit geld wordt weer op rekening teruggestort en zal volgend seizoen op de balans staan.
Kascontrole
Gerben Schraa (Magic Gabbers) heeft, in zijn functie als kascontroleur, voor aanvang ALV de jaarlijkse
controle gedaan en goedgekeurd.
Contributie
Het bestuur heeft besloten dit jaar niets aan de contributie te doen. Deze blijft ongewijzigd op € 10,per lid staan.
Direct hierna kwam de vraag waarom de FDD inschrijfgeld vraagt voor het Gesloten FDD. Dit is een
aantal jaren terug besloten. Er volgt direct een stemming of dit weer gratis gemaakt moet worden en
wordt met ruimte meerderheid aangenomen. Het inschrijfgeld van € 5,- voor de Gesloten FDD komt
dus te vervallen.
Competitie
Jaap legt uit dat het afgelopen seizoen niet helemaal is gelopen zoals de FDD dit had gehoopt. Daar
er ongelijke aantallen teams in diverse divisies zaten heeft de FDD begin seizoen de keuze gemaakt
om een dubbele competitie te draaien echter er halverwege achter gekomen dat het qua tijd erg
slecht uit zou komen. Als er een 2e competitie achteraan gedraaid zou worden dan was het seizoen
ergens begin september pas klaar geweest.
Tijdens het captainsoverleg in december 2017 is besloten er een halve competitie achteraan te doen.
Jaap geeft aan dat dit niet weer gaat gebeuren.
Leo Deegens (D-Darts) wil heel graag weten waarom zijn team voor het 2e helft van het seizoen wel
(op basis van de reglementen) gepromoveerd is naar de Ere divisie echter in seizoen 16-17 niet.
Jaap legt uit hoe dit zit. Er blijft hier een open einde in, want Leo kan zich niet vinden in de uitleg.
Robin zegt dat dit een bijzondere situatie is geweest gezien de competitie indeling en dat dit niet
weer voor zal komen.
Gerben Schraa (Magic Gabbers) zegt dat de FDD strenger moet zijn naar de teams toe als het om
handhaving van de regels gaat. Het is nu allemaal wat te vrijblijvend. Je schrijft je in voor de
competitie en hebt je als team gewoon te houden aan de regels en niet jouw eigen regeltjes kan
bepalen.

Greet Illohan (Just4Fun) vraagt zich af waarom haar team moest strijden voor de 3e en 4e plek in de
algemene competitie terwijl ze 2e zijn geworden in de 2e periode van hun divisie.

Jaap heeft hier de reglementen op nagehouden en deze ter verduidelijking nog eens uitgelegd.
Het team vraagt ook meer aandacht te besteden aan de informatieverstrekking op de website en
teambeheer.
Robin beloofd hier komend seizoen verbetering in te brengen.
Nieuw seizoen
In het vorige punt is uitgelegd dat de indeling van de afgelopen competitieronde niet weer gaat
gebeuren.
Jaap legt uit wat de bedoeling van het nieuwe seizoen is. Bij voldoende inschrijvingen gaan we weer
terug naar het oude bekende systeem. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen krijg je weer F-Ere, F1 en F-2.
Een optie is besproken om wel een dubbele competitie te gooien maar dat de divisies dan kleiner
worden waardoor je wellicht ook een F-3 en F-4 divisie kan hebben.
Hier een definitief uitspraak over doen is lastig daar je eerst moet weten hoeveel inschrijvingen er
zijn. Zodra we dit weten zal er overlegd worden met de teams.
Harry geeft aan dat als we daar verder mee gaan dat dit gevolgen kan hebben voor de huidige
gepromoveerden en gedegradeerde teams.
Stemming vanuit het bestuur: In NDB aangesloten bonden, zoals de DBA, is het mogelijk om
gewisselde spelers opnieuw in te zetten in bijvoorbeeld de koppels en zijn deze koppels niet een vast
gegeven. Om meer wedstrijdgevoel en team saamhorigheid te creëren willen wij dit graag ook
binnen de FDD doorvoeren.
Deze stemming wordt aangenomen. Dirk Schenk (D.V.U.) zorgt ervoor dat er een wedstrijdformulier
naar het bestuur wordt opgestuurd.
Samengaan met de DBA
In de wandelgangen heeft het bestuur te horen gekregen dat er leden/teams zijn die denken dat de
FDD bezig is met een samenwerking of samensmelting met de DBA.
Jaap legt uit dat er in het verleden een verkennend gesprek is geweest met een bestuurslid van de
DBA. Net als met de bovengenoemde samenwerking met DVL, was de intentie om een gezamenlijk
toernooi te houden echter dan tussen de divisie kampioenen FDD – DBA.
Hierop zou een vervolgafspraak worden gemaakt, vanuit de DBA, met DVL en de FDD. Tot op heden
heeft de DBA hier niets meer mee gedaan, waardoor samenwerking in deze, voor de FDD volledig
van de baan is.

Bekercompetitie
Het bestuur heeft het gevoel dat er steeds meer teams zijn die de verplichting voor deelname aan de
beker niet langer als leuk zien. Daar er ook geregeld wedstrijden zijn die om discutabele reden niet
doorgaan. Ook zijn er teams die gewoon niet komen opdagen.
Stemming vanuit het bestuur: Maak de bekercompetitie vrijwillig. Teams mogen zich hiervoor
inschrijven.
Met een duidelijke meerderheid is dit aangenomen. Het reglement zal worden aangepast, tevens
komt deze informatie op de website te staan.
Stemming vanuit het bestuur: Spelers die van een lager team naar een hoger team zijn overgestapt in
een lopend seizoen mogen niet uitkomen voor de beker van het nieuwe team. Moet dit mogelijk
gemaakt worden?
Deze stemming is duidelijk afgewezen.
Locaties toernooien FDD
Om de horecaondernemers van onze teams ook wat te gunnen is besloten om de locaties voor de
FDD toernooien Battle of the Captains, halve finales beker en extra beker en het eindtoernooi te
gaan loten.
De loting is gelijk gedaan wat als volgt is :
-

Battle of the Captains (openingstoernooi) : Locatie D.V.L. (Dartvereniging Lelystad)
Halve finales beker : Moriaanse Gladiolen (onder voorbehoud)
Halve finales extra beker : Swift ‘64
Finales beker : D.V.U.
Finales extra beker : Café Sport
Gesloten FDD (eindtoernooi) : 208 Urk

Bestuursverkiezingen
Vanuit het huidige bestuur zijn er 2 bestuursleden die afredend zijn :
-

Hans van Putten
Robin Draaisma

Hans van Putten is niet herkiesbaar en Robin Draaisma wel.
Jaap bracht Robin Draaisma in stemming om opnieuw toe te treden. Dit werd unaniem aangenomen
waardoor Robin weer in dezelfde functie in het bestuur zit, namelijk penningmeester.

Daarnaast zijn er 3 aanmeldingen binnen gekomen voor toetreding.
Te weten:
-

Joël Leijen
Sandra Gebben
Anoushka Kuipers

Daar Anoushka, wegens ziekte, niet op de ALV kon zijn heeft zei zich ook niet kunnen voorstellen. In
een stemming voor toetreding is Anoushka dan ook niet toegelaten.
Joël en Sandra zijn, door middel van stemming, toegetreden tot het bestuur. In de komende
bestuursvergadering zal voor beiden een passende functie aangemeten worden.
Harry Bakker hebben wij bereidt gevonden om op de zijlijn ter ondersteuning mee te laten draaien.
Rondvraag
Gerben Schraa (Magic Gabbers) : Bestuur moet strakker op haar strepen gaan staan. Daarnaast moet
het bestuur ook beter communiceren via de website, want de meeste communicatie verloopt via
Facebook. Niet iedereen heeft of wil Facebook gebruiken. Er is geld geïnvesteerd in een mooie site
en in Teambeheer, dus maak daar dan ook gebruik van.
Het bestuur beloofd verbetering hierin.
Greet Illohan (Just4Fun) : Het gebeurt op diverse locaties dat er bepaalde dranksoorten (ook
frisdrank) niet geschonken wordt omdat dit gereserveerd is voor bepaalde spelers. Dit vinden wij
raar. Kan de FDD daar iets aan doen?
Het bestuur vindt dat dit geen FDD-aangelegenheid is en daar ook niet heel veel mee kan. Wellicht
kunnen wij eens met het betreffende team in gesprek maar dat is ook het enige.
Sluiting vergadering
Jaap sluit om 22:30 de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en deelt mede
dat er, namens de FDD, een drankje bij de bar gehaald kan worden.

