
                                                                                                                            
 

1 
 

Notulen  

Algemene Ledenvergadering 

 

Datum    : 16 Mei 2017 

Locatie    :  Twentse Ros, Hengelo 

Aanwezige leden  :  16 leden en 7 Bestuursleden. 

 

 

1. Opening 

Ingko opent de vergadering. 

 

Ingko deelt mee dat er 1 afmelding is van een team:  Game On. 

 

2. Mededelingen 

a. Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor 2 leden die het afgelopen half jaar zijn 

overleden. Het gaat om:  

Marcel Lansink hij dartte bij De Beiaard 1. 

Jan Frijters hij dartte bij Mokkum Darts 2. 

 

b. De NDB heeft een nieuwe voorzitter in de persoon van Tim Oosterbroek. Tim heeft 

bij zijn aanstelling aangegeven er veel zin in te hebben en is ook voortvarend van 

start gegaan. Hij heeft gesproken met bijna alle organisaties en heeft inmiddels ook 

al een 100 dagen brief gemaakt met daarin een aantal punten. Die punten worden 

verder besproken tijdens de ALV van de NDB. 

 

c. Op 11 juni aanstaande zijn de Landelijke bekerkampioenschappen. Het team wat zich 

hiervoor plaatst kan een vergoeding krijgen van 125,-  

 

d. Op 24 juni aanstaande zijn er de 2-3-4e divisie landelijke kampioenschappen. De 

teams die zich hiervoor plaatsen kunnen een vergoeding krijgen van 125.-  

 

e. Op 2 juli is er het landelijke kampioenschap voor de 1e en ere divisie en ook deze 

teams kunnen als ze hier heen gaan aanspraak maken op een vergoeding van 125.-  

 

f. Al deze vergoedingen kunnen van te voren worden aangevraagd bij de penning 

meester via dvo.penningmeester@gmail.com 

 

g. De inschrijving voor het nieuwe seizoen start op woensdag 7 juni en eindigd op 

donderdag 30 juni om 23.59 uur. LET OP na die tijd kun je geen nieuw team meer 

inschrijven. 

 

h. De Feestavond van de DVO is op Vrijdag 30 juni aanstaande, hiervan komt nog een 

uitnodiging te staan op onze website en alle captains zullen een mail hierover 

krijgen. Op deze feestavond zullen de plaquettes, bekers en certificaten worden 
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uitgereikt. Alleen 1e 2e en 3e plekken kunnen hem aanvragen. Wil je een prijs dan 

moet je deze aanvragen en dat kan bij Olaf hoofdcompetitie. Als je een prijs 

aanvraagt dan moet je deze ook op de feestavond komen ophalen anders zullen de 

gemaakte kosten in rekening gebracht worden bij de teamcaptain. 

 

 

3. Ingekomen stukken 

a. Aankomend weekend is de ALV van de NDB, helaas kan geen van de bestuursleden 

dit keer gaan. Wel heeft Ingko goed contact met het kantoor van de NDB dat hij alles 

bij houd met at er gebeurt en hem dus alles vanuit de eerste hand wordt 

geïnformeerd.  

 

b. Er is binnen de NDB een aparte vergadering geweest over het eventueel in contact 

komen met de PDC. Bijna alle bonden zijn het erover eens dat je de deur niet moet 

dicht houden ook gezien de stadige houding van de WDF en BDO. Het zal niet 

betekenen dat we samen gaan werken met de PDC maar wel dat we eens gaan kijken 

wat we samen kunnen doen. Bijvoorbeeld een stand van de NDB op de PL in 

Rotterdam. En ook voor de jeugd.  

 

 

 

4. Vaststellen van de notulen ALV  22-11-2016 

Notulen worden door de vergadering  goedgekeurd zonder wijzigingen.  

 

5. Bestuursverkiezing:  

 

• Zoals iedereen weet hebben we na het wegvallen van Yvonne Docter een probleem 

gehad met het opvullen van de functie van Penningmeester maar zoals op de laatste ALV 

al was aangegeven hadden we hier een oplossing voor en nu willen wij die oplossing 

definitief maken. Dat betekend dat Melanie Jongbloed definitief Penningmeester wordt. 

Hier hoeft dus niet over gestemd te worden omdat dit een functie wijziging is binnen het 

bestuur. Hiermee komt wel de post van Secretaris vrij.  

Zoals in de laatste ALV al was aangegeven hebben wij hier Maria Rotman voor gevonden, 

zij heeft 6 maanden mee gedraaid en dat is ons goed bevallen. Wij willen dan ook graag 

ter stemming brengen de intrede van Maria. Dit gebeurt door middel van een stemming 

met briefjes. 

Nelleke deelt de stembriefjes uit zodat iedereen dit kan invullen. Van de 16 leden is 

iedereen voor en wordt Maria dus aangesteld als Secretaris. 

 

• Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk al weten is Dick Bontekoe tijdens de Dutch 

Open officieel aangesteld als bondscoach voor de jeugd van de NDB. Om 

belangenverstrengeling te voorkomen is Dick daarom afgetreden als bestuurslid 
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jeugdzaken van de DVO. Dick wordt  hartelijk voor bedankt voor alles wat hij binnen de 

DVO heeft gedaan en krijgt daarom hiervoor  ook een bloemetje.  

Door het wegvallen van deze functie die binnen de DVO toch belangrijk is gezien wij de 

grootste jeugdafdeling hebben wil het bestuur graag ter stemming brengen de 

aanstelling van Andre Vos. Andre zat al in de jeugd commissie.  

Ook is hier een stemming voor geweest en dus wordt Andre aangesteld als Hoofdjeugd. 

 

• Over 3 jaar mogen ze zich weer verkiesbaar stellen. 

 

 

 

6. Financiën  

a. Presentatie jaarrekening 2016 

Voorheen deed Yvonne deze presentatie op de beamer, dit kost erg veel tijd dus 

daarom heeft Ingko voor alle leden die aanwezig zijn een boek gegeven zodat ze per 

bladzijde mee kunnen lezen. 

 

• Aankomend jaar gaan we geen NDB ranking meer organiseren vanuit de DVO, Dit 

omdat de opkomst de afgelopen keer erg waardeloos was. Er was een verlies van 

bijna 4000 euro gedraaid.  

 

b. Verslag kascontrole commissie  

 

• Ingko leest het verslag voor van de kascommissie. 

• Nelleke geeft aan dat het er keurig uitziet, beter als de vorige keren.  

 

 

 

Pauze 

 

7. Competitiezaken 

a. Het roken in cafés is al een tijdje verboden. Ook het bestuur is deze weg ingeslagen om het 

verbod op roken te hanteren. Het mag ook gewoon niet vanuit de wet.  Toch hoort Olaf nog 

signalen dat het gewoon nog gebeurt in cafés. Graag iedereen rekening met elkaar houden. 

Een uur voor de wedstrijd mag er niet gerookt worden in de dartruimte, voldoet een café of 

team daar niet aan dan mag je de wedstrijd claimen. 

 

b. Afgelopen jaar zijn we gestart met 395 teams, met op dit moment 2580 actieve leden. 

Er zijn al meerdere kampioenen in verschillende divisies en in sommige is het nog erg 

spannend tot aan het einde. 
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c. Inmiddels hebben 5 teams zich terug getrokken waarvan 1 team de maximale strafpunten 

heeft bereikt: 

BCA Bully’s. 

Good Fellows 5. 

Treble makers. 

Gunia 1. 

De Daltons. 

 

d. Er hebben 295 teams aan de bekercompetitie meegedaan. 

 

e. Er zijn 2 officiële waarschuwingen gegeven aan spelers en een speler is geroyeerd dit 

seizoen. 

 

f. Tot nu toe zijn er 46 teams die strafpunten hebben gekregen variërend van te laat 

inleveren tot te laat afmelden en geen pasjes controleren. 

 

g. Er zijn tot nu toe 17 claims. 

 

h. In de 3e divisie H zijn meerdere strafpunten uitgedeeld door dat een team een aantal 

wedstrijden zonder pasje gespeeld hadden, De eigenaar van het café had deze nog in het 

bezit maar gaf zelf aan ze te hebben weggegooid. Olaf heeft met het desbetreffende team 

gebeld, en gezegd dat ze het maximale aantal strafpunten kregen en bij de tegenstander ook 

een ieder 3 strafpunten. Nu was het zo dat het betreffende team 1 keer 1 strafpunt heeft 

gekregen want anders zouden ze uit de competitie gehaald worden en die straf vonden wij te 

zwaar.    

 

i. De beker verloopt goed en zijn nu bij de laatste 4 wedstrijden aangekomen. De teams die 

hier nog inzitten zijn:  

Kremer 5. 

Toppertje 1. 

Vosta. 

Jackpot 1. 

 

j.  Olaf ziet nog vaak bij de opmerkingen staan waar je een 13 of 14 darter kan invullen, Deze 

kunnen jullie gewoon zelf invullen deze staat in het zelfde rijtje als de 180ers en de hoge 

finishes.  

 

k. De NDB houdt ook dit jaar weer een selectie toernooi voor de Nederlandse Selectie.  

Dennie Olde Kalter is op basis van de NDB Ranking stand al geselecteerd. Namens het 

bestuur nogmaals gefeliciteerd Dennie. Luuk Boeijink is op basis van zijn plaats op de NDB 

ranking al uitgenodigd voor het toernooi. En vanuit de vereniging mogen we dan nog 2 heren 

en 2 dames sturen en dit jaar zijn dit: 
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Danny Blom op basis van zijn NDB Ranking plek. 

Kevin Wensink op basis van zijn resultaten de laatste maanden en zijn Dutch Open. 

Melissa Landkroon en Clarissa Schroer allebei op basis van hun plek op de ranking van de 

NDB.  

 

l. Ook heeft de DVO weer CLOD pakketten besteld en de tickets die hier te winnen aren zijn 

gewonnen door de volgende leden: 

Dennie Olde Kalter. 

Kevin Wensink. 

Danny Blom. 

Luuk Boeijink. 

Nick Oude Munnink. 

Karin Kamphorst. 

Melanie Jongbloed. 

Melissa Landkroon. 

Ramona Wijnsma. 

  

  

 

8. Jaarverslag 2016 

Maria doet verslag. Het verslag wordt aangehoord en er zijn geen vragen vanuit de 

aanwezigen.  

 

9. Verslag jeugdcommissie 

a. Op Woensdag 4 januari hebben we afscheid genomen van Dick Bontekoe als Voorzitter bij 

de Jeugd.  

 

b. De Jeugdrankingen verliepen goed, alleen waren er niet extreem veel deelnemers. De 

laatste ranking is inclusief een BBQ en is op 21 mei bij café Kremer. Daar zullen dan ook de 

winnaars bekend gemaakt gaan worden. En hier worden ook de CLOD Tickets uitgedeeld 

gaan worden.  

 

c. Bijzondere resultaten van het afgelopen seizoen kwamen van Ramon Leferink die op de 

Dutch Open de finale wist te halen en deze net verloor. Ook werd Ramon 2e bij de Amateur 

en jeugd trofee. Danny jansen wist bij de NDB ranking in Leiden te winnen van 

Wereldkampioen Justin van Tergouw.  

 

Verder geen aanvullingen van de Jeugd commissie.  
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10. Voorstellen tot wijzigingen 

Er zijn zes voorstellen vanuit het bestuur neergelegd:  

a. Finaledag NDB verplicht. Artikel 16: Toevoegingen. 

Het is verplicht, om als winnaar van de beker en/of als divisie kampioen ongeacht 

welke divisie, naar de landelijke kampioenschappen te gaan die worden 

georganiseerd door de NDB. Men krijgt hiervoor van de DVO een vergoeding van 

250.-  Mocht men niet kunnen dan moet dit schriftelijk worden verantwoord aan de 

DVO met bewijsstukken. Kan men dit niet of gaat een team niet dan krijgt het 

betreffende team een boete opgelegd van 125.- Deze boete dient betaald te worden 

voor aanvang van de competitie waarbij de spelers verantwoordelijk worden 

gehouden. Bij het niet betalen van de boete kan het bestuur besluiten tot het 

uitsluiten van de competitie voor elke speler.  

Voorstel is aangenomen. 

 

b. Speler Inschrijven. Artikel 4.(Rood is oud en blauw is nieuw.) 

Teams. 

1. Een speler mag slechts voor 1 team geregistreerd staan en dus niet voor een ander team spelen. 

2. Een speler mag ten hoogte eenmaal per seizoen van team wisselen. Hieraan zijn mutatiekosten 

verbonden. Het divisie niveau mag maximaal 1 niveau lager liggen. Dat wil zeggen dat tijdens het 

seizoen: 

 

• Een speler uit de eredivisie niet lager mag spelen dan de 1e divisie. 

• Een speler ui de 1e divisie niet lager mag spelen dan de 2e divisie. 

• Een speler uit de 2e divisie niet lager mag spelen dan de 3e divisie. 

• Een speler uit de 3e divisie niet lager mag spelen dan de 4e divisie.  

 

De wijziging treedt pas in werking wanneer de mutatiekosten zijn voldaan. Daarna 

zal de speler door de ledenadministratie worden overgeschreven naar het nieuwe 

team. Men kan dit controleren door te kijken of de speler in de spelerslijst van het 

desbetreffende team staat. Daarnaast moet het team in het bezit zijn van de 

ledenpas voordat de speler mag spelen. 

 

3. Een wisseling van team kan geschieden voor de 2e helft van het betreffende competitiejaar. 

 

4. Opgave van een nieuw lid kan tot 5 weken voor einde competitie (speelweek 21). De definitie 

van een “nieuw lid” is een speler, die tenminste 1 volledig dartseizoen niet actief is geweest in de 

dartscompetitie van de DVO. 

 

Een lid mag Gedurende het seizoen ingeschreven worden. Deze mag maximaal 1 niveau lager 

uitkomen ten opzichte van het voorgaande seizoen. Opgave van een lid kan tot 5 speelweken 

voor einde competitie. Is men een volledig dartseizoen  niet actief geweest, dan spreken we van 

een nieuw lid.  
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c. Speellocatie Laco:  

Niet alle Laco spelers vinden de huidige speellocatie prettig om te gooien. Ze willen 

dan ook graag gaan spelen bij Café het Toppertje. Daarom gaan we het aankomende 

seizoen laco gooien bij Café het Toppertje. 

 

d. Grenstreek:  

 

 

Kaart. 

 

Oost Nederland, klein deel Achterhoek maar zonder Doetinchem (met uitzondering 

van de huidig ingeschreven team(s) in Doetinchem. 

 

Het Bestuur wil voor de duidelijkheid vastleggen wat het speel gebied moet zijn voor 

de DVO. Wij stellen bovenstaande voor. Dit is ons huidige speelgebied. Waarbij 

Doetinchem niet meer wordt ingedeeld bij ons. Huidige teams uit Doetinchem blijven 

gewoon welkom maar buiten bovenstaand gebied wordt er niet meer ingeschreven. 

 

Patrick Blansjear vraagt welke bond Aalten dan wel valt? Ingko geeft aan geen 1 als 

ze dat graag willen dan zullen ze zelf een competitie moeten opstellen. 

 

Dinand Kist vraagt of er afgelopen seizoen veel klachten binnen zijn gekomen 

hierover, Ingko geeft aan dat dit niet het geval is. 
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Dinand Kist vraagt of de teams uit Doetinchem niet meer mee mogen doen?  

Ingko geeft aan nee de teams die vanuit Doetinchem al bij de DVO competitie gooien 

die mogen gewoon bij de DVO blijven gooien. 

Voorstel is aangenomen. 

 

e. Round Robin: 

Toevoeging wedstrijd regelement. 

 

Artikel 13: Speltypes.  

In de Eredivisie wordt de teamgame 1001 vervangen voor een Round Robin. 

 

Onder de koppels komt de uitleg voor de Round Robin Zoals Hieronder. 

 

Een Round Robin gaat om 1 wedstrijdpunt. Alle 4 de single spelers spelen 1 leg tegen 

elkaar. De volgorde is willekeurig als iedereen na 4 partijen maar 1 leg heeft gegooid. 

Na de eerste ronde van 4 mag de volgorde gewijzigd worden als men maar in de 

volgorde ronde van 4 weer alle 4 leg heeft gegooid. Wanneer een team 5 legs heeft 

behaald wint dat team het wedstrijdpunt. Mocht er na de 8 legs een gelijke stand zijn 

van 4-4 dan bepaalt elk team welke speler de beslissende laatste leg speelt. Het 

uitspelende team begint alle oneven legs. In de eventuele beslissende leg wordt er 

gebulled wie er begint.   

 

Onderaan dit punt bij de beker komt een extra toevoeging. 

 

Beker: 

Laatste 8 beker Singles best of 7/501, Koppels best of 5/701, Round Robin. 

 

Voorstel is aangenomen. 

 

f. Kascontrole 

 

In de statuten: 

 

Artikel 14 – rekening en verantwoording punt 5: Achter de tekst een verwijzing: 

 

(voor inhoudelijk- en werkprocedure zie de huishoudelijke regelementen).  

 

In de huishoudelijke regelementen: 

 

Als extra toevoeging:  

 

Artikel 6- Commissies A. Kas controlecommissie. 
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7. De kascontrolecommissie kan op aangeven van de penningmeester, met als 

uiterste limiet 7 weken voor de voorjaars ALV de boeken en bescheiden ophalen bij 

de penningmeester. 

 

8. Na de controle door tenminste 3 leden van de kascontrolecommissie zal er een 

afspraak gemaakt worden met de penningmeester voor het beantwoorden van 

eventuele vragen. Deze vragen dienen voorafgaand aan de afspraak bekend te zijn 

bij de penningmeester. Op verzoek van een van beide partijen kan hierbij ook een 

extra bestuurslid voor worden uitgenodigd. Deze afspraak dienst 5 weken voor de 

voorjaars ALV geweest te zijn i.v.m. het op tijd opsturen naar de accountant.  

 

Voorstel is aangenomen. 

 

g. Team terugtrekken,  

 

Toevoeging wedstrijd regelement: 

 

Artikel 3 lid 8 

 

Wanneer een team ….. Wordt: 

 

Wanneer een team zich terug trekt uit de competitie of uit de competitie is 

genomen, beslist het bestuur of dit team gedurende 3 jaar niet meer in dezelfde 

samenstelling aan de competitie mag deelnemen. Dus alle personen moeten dan 

individueel naar een ander team.  

 

11. Rondvraag 

 

• Frank Slag: Er is in het najaar ALV iets besproken over een Claim, Frank vind als er 

een team niet komt opdagen dat je dan de volledige 9 punten moet krijgen. Ingko 

geeft aan dat je het ook andersom kunt draaien. Frank geeft aan dat hij er tussen de 

najaar vergadering en nu nog niets over gehoord heeft, Ingko geeft aan dat dit komt 

omdat het bestuur er nog niet helemaal over uit is hoe dit opgelost moet worden.  

• Ritchie Brokers vind het vreemd dat zoals de leden die een CLOD ticket of de NDB 

rankingen gooien voor de DVO zich niet laten zien tijdens een ALV vergadering, Hij 

vraagt zich af of het bestuur ze niet  kunnen dwingen of dat er 1 of 2 leden van elk 

team naar de alv vergadering te komen. Ingko geeft aan dat ze hier dan verplicht 

zitten en je dan niets aan ze hebt.  

• Patrick Blansjear vond het vreemd dat er in 1 poule de wedstrijd schema niet klopte 

Kremer 4 en 5 moesten in de laatste ronde voor de winterstop tegen elkaar, Ingko 

geeft aan dat dit niet te voorkomen is dit omdat Kremer zoveel teams hebben. En 

niet de aantal banen. 
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• Frank Slag geeft aan dat er overal een vergoeding voor wordt gegeven maar waarom 

niet voor de NDB Cup? Ingko geeft aan dat je dan een voorstel moet indienen voor 

de volgende ALV vergadering. 

 

 

 

12. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 22.19 uur.  

 


