
Beste leden,  
 
Zoals beloofd op de ALV van 19 juni is er een gesprek geweest tussen het bestuur van de FDD en de 
PDC-NOP.  
Dit gesprek heeft plaatsgevonden op woensdag 3 juli bij Van der Valk in Emmeloord.  
Bij dit gesprek zijn helaas geen onafhankelijke toehoorders aanwezig geweest.  
Toch is het een goed overleg geweest.  
 
We zijn het gesprek begonnen met wat de  visie is van beide partijen en daar kwamen we allemaal 
uit op: gezellig dartseizoen zonder gezeur, regels handhaven etc ( het ideaal beeld), het darten in de 
regio in een goed daglicht zetten waarbij ieder lid op zijn/haar niveau kan genieten van de dartsport. 
 
Vervolgens is er een gesprek ontstaan over hoe we tot elkaar kunnen komen en hoe de aanwezige er 
per persoon over denkt.  
Het antwoord van alle initiatiefnemers/ bestuursleden van de PDC is gelijk: wij worden het bestuur 
van FDD of wij gaan verder met het opzetten van PDC-NOP.  
Het voorstel van de FDD is samenvoegen van bestuur FDD en PDC-NOP zodat we er gezamenlijk vol 
voor kunnen gaan en de vijver met darters niet verdeeld zal worden.  
 
PDC-NOP ziet dit voorstel op dit moment niet zitten en we staan dus redelijk tegenover elkaar.  
 
Hierna met elkaar afgesproken dat we er nog met de besturen afzonderlijk over in gesprek gaan en 
hier per mail op terugkomen (Sandra en Evelien) .  
Op vrijdag 5 juli jl. heeft onderstaande mailwisseling plaatsgevonden:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Op Vrijdag, Juli 05, 2019 11:46 CEST,  
Flevo Divisies Dartscompetities <flevodivisies@hotmail.com> wrote:  
 
Goedemorgen Evelien en de andere bestuursleden van PDC,  
 
Nadat we even alles wat gezegd is hebben kunnen laten bezinken,  
zouden we graag van jullie vernemen hoe jullie er nu in staan.  
We horen graag van jullie of jullie bij jullie standpunt blijven en het  
alleen een optie is dat jullie de FDD overnemen of dat jullie bereid zijn water bij de wijn te doen en de 
besturen samen te voegen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het bestuur FDD  
Sandra Gebben  



Beste Sandra, Eric en JP,  
 
Allereerst willen we jullie bedanken voor het goede gesprek. Het was goed om te zien dat we allemaal 
hetzelfde doel nastreven, namelijk ervoor zorgen dat de leden die er zijn hun plezier in het darten 
behouden en dat er een gezonde competitie opgezet wordt. Wij hebben er, als PDC-NOP bestuur 
natuurlijk nog over na-gesproken.  
We herkennen de beweging die vanuit jullie kant is gemaakt met het voorstel om de besturen samen 
te voegen.  
Helaas moeten we jullie wel meedelen dat ons standpunt niet is gewijzigd. Vooralsnog is, vanuit onze 
zijde, de bereidheid er niet om de besturen samen te voegen. Wij zijn van mening dat het darten in de 
regio ermee gebaat is als er een frisse start wordt gemaakt.  
 
Met vriendelijk groet,  
Namens PDC-NOP  
Evelien Raven  

 
 
Zoals u kunt lezen is er geen mogelijkheid vanuit PDC-NOP om water bij de wijn te doen en houden 
zij vast aan hun enige voorstel PDC-NOP neemt FDD over of we gaan door met PDC-NOP.  
 
Het FDD bestuur betreurt dit ten zeerste maar zal met hart en ziel doorgaan met het besturen van de 

FDD. 

Ook het bestuur van de PDC-NOP vindt het jammer en ook zij zal er alles aan doen om er een goed 

dartjaar voor iedereen van te maken. 

Wij willen jullie nog meegeven dat, ongeacht welke bond jullie kiezen, we hopen dat we jullie 

allemaal tegenkomen op de dartbanen. De liefde voor het darten hoort centraal te staan! Wij 

wensen alle leden heel veel succes en plezier in het aankomende dartjaar. 

 

Namens het bestuur FDD en PDC-NOP 

 

 

 

 


