
CAPTAINS VERGADERING 2 DECEMBER 2019 

LOCATIE  SWIFT’64 TE SWIFTERBANT 

 
aanwezig : namens bestuur: Sandra Gebben 
  namens wedstrijdleiding  Co Rou & Anouska Kuipers- Vonk 

afwezig : namens bestuur Erik Deegens 
  

 
Aanvang 20:00 

17 captains/ vertegenwoordigers aanwezig 

****************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************** 
 

1. Opening : De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering 

2. Ingekomen stukken van: 

• Om te janken 3 (Jaap van Hoven) betreffende verzetten van wedstrijden 
✓ Een wedstrijd mag verzet worden naar een week eerder, een week later of in 

dezelfde week danwel naar de inhaalweek aansluitend op de periode van de 
oorspronkelijke datum. (hiermee is meteen punt 4 van de agenda behandeld) 

 
• Relaxed Dartteam (Jacqueline Dekkers) betreffende wel of niet bullen 

✓ Geconstateerd is dat het formulier en het reglement niet met elkaar overeenkomen.  
Het ene team houd het formulier aan (dikgedrukt begint) en het andere team houd de 
reglementen aan dus bullen voor iedere partij. 
Na stemming is besloten het reglement aan te passen en zal iedereen volgens het 
formulier gaan spelen en niet meer voor iedere partij bullen. 
 

• DVU 72 ( Maarten Meun) betreffende verplichte aanwezigheid captains 
vergadering en de bijbehorende boete. 

✓ De aanwezige team vertegenwoordigers zijn het erover eens dat de verplichting 
moet blijven maar dat de boete (€15,- voor een goed doel) te omslachtig is omdat 
teams deze niet zullen voldoen. Het voorstel vanuit de aanwezigen is om 3 of 5 
strafpunten toe te kennen aan de afwezige teamvertegenwoordigers.  
Na stemming worden dit 5 strafpunten ingaande volgend seizoen. 
 

3. Openstaande functie van secretaris binnen het bestuur: 
✓ Stephan Berenfinger ( Pijlen Keilers) en Djaimie Vermeer (Bulldokkies) denken 

erover na. 
✓ JP van Geffen (algemeen bestuur) is inmiddels gestopt met zijn functie daar het weer 

mooi rustig is bij de FDD. 
 

4. Verzetten wedstrijden reeds behandeld bij ingekomen stukken 

 

5. Inleveren wedstrijdformulieren 
✓ Doe het op tijd anders kost het je strafpunten we maken geen uitzonderingen 
✓ Tip: Doe het meteen na de wedstrijd dan is het klaar en kun je het niet vergeten !! 

 
6. Extra spelers inschrijven: 

✓ Dit kan niet via je normale inlog teambeheer maar alleen via de link op de 
homepagina van de website ( De voorzitter neemt contact op met teambeheer of dit 
anders kan) 

✓ De voorzitter doet nog een verzoek om dit ook te doen en niet te kiezen voor de 
makkelijke weg haar appen. ( Het is makkelijk maar ze heeft ook andere dingen te 
doen) Uiteraard zijn we gewoon te bereiken bij problemen of spoed gevallen. 

✓ Spelers kunnen ingeschreven worden tot en met de laatste wedstrijd van de 3de 
periode ( we spelen er 4 dit seizoen) iedereen ontvangt optijd een herinnering dat de 
inschrijving zal sluiten. 



 
7. WVTTK ( WAT VERDER TER TAFEL IS GEKOMEN) 

• Wisselen na de Round Robin 
✓ Het word als lastig ervaren omdat je rekening moet houden dat je niet 2 spelers ook 

weer in de single’s tegen elkaar treft 
Na diverse opties waaronder de round robin als laatste spelen.geven de aanwezigen 
aan : 
De opstelling van de Round Robin is dezelfde als in de single’s wel kun je je reserve 
spelers inzetten met die verstande dat als 1/A eruit gaat en 5/E erin dat deze dan 
geplaatst word op 1/A. Dit zal aangepast worden in het reglement. 
 

• Round Robin te kort (eerste divisie) 
✓ Diverse teams uit de eerste divisie geven aan al om 22.00-22.30 uur klaar te zijn met 

spelen. 
Na diverse voorstellen waaronder de Round Robin aan te passen naar een best of 9 
net als in de ere divisie, dan wel de koppels naar een 701 best of 5 is er na stemming 
besloten het voor nu te houden zoals het is. 
Met een tip speel nog een extra bierronde voor een biertje als je het nog te vroeg 
vind !! 

 

• Verder zijn er tijdens de rondvraag geen mededelingen of vragen 
 

 
De Voorzitter gaat over tot sluiting van de vergadering en wenst iedereen vast fijne 
feestdagen :    21.24 uur 
 
 
Na de vergadering meldde Djaimie Vermeer zich nog aan om op proef zich aan te willen 
sluiten bij het bestuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


