
Notulen  ALV 2020-2021 

maandag 27 september 2021 

locatie: The Wizards Lelystad 

 

 

1) Opening door Voorzitter om 20.02 uur 

 

2) Notulen algemene ledenvergadering 2019/2020 goedgekeurd, met 1 aantekening: 

     PUNT 6 uit deze notulen: Verlaging prijzengeld gesloten FDD word alsnog        

     besproken op de captains vergadering die zal plaats vinden op 29 november 2021. 

     Locatie word later bekend gemaakt 

 

3) Geen mededelingen en ingekomen stukken 

 

4) A. Vorig seizoen helaas eerder moeten afbreken wegens corona, ter compensatie 

          Betalen de leden van seizoen 2020-2021 geen inschrijfgeld voor het seizoen 

          2021-2022. ( LET OP !! dit kan tot de inschrijving gesloten is daarna moet er   

          gewoon betaald worden) 

     B. Opstarten nieuwe seizoen, is goed verlopen met 17 teams, de BOTT werd door  

          alle teams vertegenwoordigd.  

          We hopen op een volledig seizoen vol gezelligheid en sportiviteit. 

     C. De meeste speelgelegenheden zullen niet controleren met de corona checkapp  

          ’t Dok en Swift controleren wel , er is gevraagd om hier rekening mee te   

          houden indien je op deze locaties moet spelen.  

          Als er iets veranderd melden we u dit zsm. 

 

TOEKOMST VAN DE FDD: 

   Hoe kunnen we zorgen dat er weer teams bijkomen? Na de afscheiding nu genoemd   

   PDC spelen we met slechts 17 teams en zouden we graag weer groeien. 

   De volgende ideeën zijn besproken en over gestemd:  

• Uitbreiden tm  Almere-Stad: stemming NEE 

• Nieuw team krijgt consumptie tegoed van €75,-: Stemming NEE  

• Bestaand team brengt nieuw team aan en ontvangt consumptiebon van €25,-:    

          stemming JA 

• De cirkel van 35 km rond Dronten uitbreiden naar 45 km: stemming JA 

 

5) Financieel verslag. 

A. resultaatrekening 2020/2021 en begroting 2021/2022 akkoord , wel een kant 

tekening dat het bestuur er niet blij mee is dat voor de kosten van teambeheer 

over 2020-2021 geen compensatie word gegeven. Dit zou wel netjes zijn 

gezien er vorig seizoen bijna geen gebruik van is gemaakt.  

De Voorzitter zal nogmaals gaan mailen en proberen dit wel voor elkaar te 

krijgen. 

B. Kas commissie verslag is getekend door Frans Deegens, Benny Grevelink was 

helaas niet aanwezig de penningmeester gaat dit regelen. 



C. Decharge is verleent aan de leden van het bestuur 

D. Frans word bedankt voor zijn inzet als kas commissie, (reserve) Anouska 

neemt zijn taak over. De nieuwe reserve is JP van Geffen. 

 

6)  Verslag wedstrijdleiding 

      Competitie seizoen 2020/2021 is rustig verlopen, gezien er voortijdig gestopt    

      moest worden wegens de corona. Er zijn geen problemen geweest. 

      Gezien er minder teams zijn, is er voor gesteld om evt toch weer in gesprek te    

      gaan met de PDC/NOP. 

      In de 2 divisie word ivm het tijdig sluiten van de speelgelegenheden geen team   

      game niet gespeeld.    

      Uiteraard is het bij voldoende tijd en goed overleg van de teams wel toegestaan. 

 

      Er word gevraagd van uit de leden, team beheer app ook te gebruiken voor   

      Meldingen toernooien/ of andere dart gerelateerde meldingen.  

      Sommige leden kijken bv niet op de site of op facebook, dus zou dit een goed   

      idee zijn.    

      De wedstrijd leiding zal dat zeker gaan doen. 

 

7)    geen aanpassingen op competitie regelement 

 

8)    Stefan Deegens, legt zijn functie van secretaris binnen het bestuur neer.  

        Andre Meinert is reeds bestuurslid en zal de taak van secretaris overnemen. 

        Djaimie Vermeer, is penningmeester, en Anouska blijft aan als adviseur. 

        Andre en Anouska zijn tevens de wedstrijdleiding. (Djaimie houd vanuit bestuur  

        toezicht) 

 

9)   Rondvraag 

      Andre de Vries , wil graag na de vergadering even wat bespreken 

      JP , geeft tip dat we niet bv aan eind van seizoen een BBQ bv gaan organiseren   

      gezien er dit seizoen weinig tot geen inkomsten zijn.   

      Verder waren er geen vragen 

 

 

Sluiting vergadering 20.46 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 


