
Beste leden, 

 

Graag geven wij jullie inzicht in de huidige situatie van de FDD en wat 

gisteren besproken is op de EXTRA ledenvergadering.  

 

In het bestuur wat zittend was sinds de vorige ledenvergadering, gehouden 

op Urk op 20 juni 2018, is de nodige frictie ontstaan tussen de 

bestuursleden. Dit heeft geleid tot het opstappen van een van de 

bestuursleden. Hierdoor werd een extra ledenvergadering ingelast welke op 

15 augustus 2018 (gisteren) te Swifterbant heeft plaatsgevonden. Tijdens 

deze vergadering is de hierboven staande situatie uitvoerig besproken en 

bediscussieerd door bestuur en aanwezige leden.  

 

De discussie binnen het bestuur die was ontstaan ging over de financiële 

zaken. Hier is het opgestapte bestuurslid 2 jaar lang als zijnde 

penningmeester verantwoordelijk voor geweest. Door de nieuwe penningmeester 

zijn zeer dubieuze zaken aangetroffen in de boekhouding en op de 

bankrekening. Dit is gecontroleerd door het bestuur. Tevens is de hulp van 

een voormalig (en zeer gewaardeerd oud bestuurslid) penningmeester 

ingeroepen. Deze heeft zijn bevindingen op de vergadering gedeeld.  

Tijdens de vergadering was er de mogelijkheid voor leden om de boekhouding 

en dergelijke in te zien. Hier vonden de leden ook dat er vreemde zaken 

gaande waren. 

 

Verder werd er door de leden aangegeven dat er onvoldoende vertrouwen was 

in het huidige bestuur en dan vooral qua functie verdeling. De leden wouden 

graag stemmen over ieder bestuurslid afzonderlijk echter gaf het bestuur 

aan als een bestuur te blijven of te gaan. Hierop is een stemmingsronde 

gehouden over het wel of niet aanblijven van het voltallige bestuur. 

Uitslag van deze stemming gaf een ruime meerderheid van de leden aan niet 

genoeg vertrouwen in dit bestuur te hebben. 

 

Vervolgens kwam de vraag of de weggestemde bestuursleden zich herkiesbaar 

wilden stellen en twee leden (Joël en Sandra) gaven aan om wel door te 

willen gaan. Het derde lid (Jaap) gaf aan door verschillende omstandigheden 

(ook privé) verder geen rol van betekenis meer te willen spelen binnen de 

FDD. Hierna is door een van onze leden geopperd om Jaap erelid te maken. 

Dit werd door de aanwezige leden unaniem aangenomen.  

 

Formeel is dit niet genoeg om het bestuur uit hun functie te zetten, 

hiervoor had een motie van wantrouwen ingediend moeten worden. Daar in 

tegen wordt wel gehandeld naar de ontstane situatie. 

 

Aangezien wij allen wel een competitie willen darten in de komende maanden 

moest er een nieuw plan komen. Er is aan de aanwezige leden gevraagd wie er 

voorlopig de bestuurstaken waar wilden nemen. Dit houd in dat wij er alles 

aan doen om in september gewoon met de competitie te kunnen beginnen en 

andere zaken die moeten lopen ook daadwerkelijk lopend houden.  

 

De volgende mensen waren bereid om zich hier de komende tijd mee bezig te 

houden: 

 

Erik Deegens 

Jan Kluin 

Joël Leijen (herkiesbaar) 

Sandra Gebben (herkiesbaar) 

Dennis van Beesten 

 

Voor elk van bovenstaande personen is goedkeuring aan de leden gevraagd. 

Alle genoemde personen kregen van de leden het vertrouwen.  

 



Voor alle duidelijkheid, wij zijn dus geen officieel bestuur, maar een 

interim bestuur tot aan de tijd dat er bestuursverkiezingen gehouden 

worden, welke nog nader te bepalen is. 

 

Daarnaast zijn er twee personen welke voorlopig een 

ondersteunende/adviserende rol hebben. Harry Bakker en Anouska Kuipers.  

Wij zijn hun dankbaar voor het beschikbaar stellen van hun kennis en 

ervaring. 

 

Voor nu is het nog belangrijk om te melden dat de inschrijving voor het 

aankomend seizoen sluit op zondag 19 augustus 23.59 uur daarna is geen 

mogelijkheid meer om in te schrijven.  

 

Wij gaan er vanuit dat het geen probleem wordt om het seizoen op 3 

september te starten met de welbekende Battle of the Teamcaptains.  

Deze wordt gehouden bij MFC de Windhoek te Lelystad, aanvang 19.30 uur.  

 

Binnenkort volgt meer info daar wij eerst samen dingen kort moeten sluiten. 

 

Wij hopen op jullie geduld en vertrouwen in ons. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het interim bestuur 

 

 


