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Notulen Algemene Leden Vergadering DBBR 2015 

1. Opening. 

 Met een woord van welkom opent de Voorzitter de algemene vergadering. Allereerst word er 

stilgestaan bij de gezondheidstoestand van de afwezige Secretaris Wim Huka. Wim is gestart met 

revalideren, er is nog niets bekend over een eventuele terugkeer in het bestuur, van belang is dat 

Wim eerst hersteld daarna kijken we verder. Marjo zal zolang nodig zijn taken waarnemen als Ad 

Interim. 

2. Notulen ALV 2014. 

De notulen van de ALV van april 2014 worden door aanwezigen doorgelezen. Mark Honsbeek merkt 

op dat er onduidelijkheid is over het feit of er in de Eredivisie ook best of 7 (501) mag worden 

gegooid. Bestuursleden Marjo Wijnands en Sandra de Winter antwoorden dat dat is toegestaan 

indien beide teams hiermee instemmen. In het nieuwe seizoen  zal er in de Eredivisie echter alleen 

nog Single best of 7 worden gespeeld. De notulen worden door de ALV goedgekeurd. 



3. Ingekomen stukken:  Er zijn 4 ingezonden stukken, 2  van  Peter van der Heijden en  van Mark 

Honsbeek .  Ondanks dat Peter van der Heijden niet zelf aanwezig is maakt het bestuur een 

uitzondering en worden ook zijn verzoeken behandeld omdat dit onderwerpen zijn die buiten de ALV 

om vaker door leden worden genoemd. 

Ingezonden stuk 1  – Peter van der Heijden:  Het invullen van de uitslagen gebeurt vaak niet op tijd, 

uitslagen zijn wanneer de nieuwe speelweek al weer bezig is vaak nog niet ingevuld of bevestigd.   

Antw. Bestuur: Dit klopt, door de huidige instellingen in de competitiesoftware heeft een captain 7 

dagen de tijd om de uitslag in te vullen, wanneer een wedstrijd op maandag wordt gespeeld moet de 

uitslag dus zondagavond op de site staan, bij een vrijdagwedstrijd pas de donderdag daarna wanneer 

de volgende speelweek al weer bezig is. In het volgende seizoen (2015-2016) zal dit in de software 

worden gewijzigd. Iedere Captain moet de uitslag van een gespeelde wedstrijd binnen 3 dagen 

invoeren dan wel bevestigen, zo niet dan worden er twee strafpunten toegekend die niet meer 

worden teruggedraaid. Uitzonderingen zijn via het Wedstrijdsecretariaat uitgestelde wedstrijden. 

Ingezonden stuk 2  – Mark Honsbeek: Zijn vraag is of het mogelijk is om bijvoorbeeld bij de Eredivisie 

met een 3 punten systeem (3 punten  voor de winnaar, 1 voor gelijkspel en 0 voor verliespartij) te 

gaan werken. 

 Antw. Bestuur: de huidige competitiesoftware is gemaakt voor een speltype om 10 (eigenlijk 9) 

punten en een 3 punten systeem wordt door de huidige software niet ondersteund. Daarbij is een 3 

puntensysteem een voor de competitie te ingrijpende wijziging en is niet bekend of dit breed 

gedragen zal worden.  Als tegenvoorstel wordt een wijziging van het huidige 10 puntensysteem naar 

het spelen om 9 punten gedaan. 20 collegabonden spelen eveneens om 9 punten, de software sluit 

hier beter op aan aangezien een gelijkspel (5-5) niet meer mogelijk is, in de huidige situatie wordt 

een gelijkspel namelijk gezien als een winstpartij.  Wanneer men speelt om 9 punten is er altijd een 

winnaar. Er wordt gestemd door de ALV en de meerderheid stemt voor een wijziging van het 10 

puntensysteem naar het 9 puntensysteem.  Dit heeft  gevolgen voor sommige speltypes, zo zal in de 

Ere en Eerste divisie de solo verdwijnen. De overige wijzigingen waarmee de ALV heeft ingestemd 

zijn op de website en in het reglement van seizoen 2015-2016 te lezen.  Aansluitend werd gesproken 

over het ingezonden stuk van Peter van der Heijden met het verzoek  Tactics in de lagere divisies te 

vervangen door 501. Aangezien dit aansloot op bovengenoemde wijzigingen werd dit direct 

behandeld. ALV stemde in met het  verzoek om dit voor de tweede divisie in te willigen, mede omdat 

er dan een betere aansluiting met de Eerste divisie is. Voor de overige divisies (Derde en Vierde 

Divisie) blijft Tactics gehandhaafd.  

Ingezonden stuk 4 – Mark Honsbeek: Hoe gaat de DBBR om met individuele prestaties van leden, 

volgens Mark zijn er bij andere bonden ook fondsen beschikbaar voor individuele spelers.  

Landskampioenen United (2009) en de Ramses Sjaffies (2014) ontvingen een cheque van 1000 euro 

voor hun prestatie. Mark’s vraag is wat zijn de criteria voor individuele prestaties.  

Antw. Bestuur:  De DBBR organiseert een Teamcompetitie, ook de DBBR ranking is bedoeld om 

spelers te selecteren voor het LACO team voor de DBBR. Indien een DBBR Eredivisieteam Nationaal 

Kampioen wordt (beker of competitie) wordt dat beloond met  1000 euro. Indien er een DBBR team 

uit een lagere divisie Nationaal bekerkampioen wordt, is de vergoeding eveneens 1000 euro. Voor de 

overige divisies ontvangt een DBBR team 500 euro wanneer een landkampioenschap wordt behaald. 



Individuele spelers die dit soort prestaties leveren worden niet met dit soort bedragen beloond, 

uiteraard worden zij wel beloond en in het zonnetje gezet maar de beloningen zijn per prestatie 

anders, het is geen beleid om eerder genoemde bedragen uit te keren voor individuele prestaties. 

Daarbij worden deze spelers/speelsters ook al  beloond door de organisatie van het betreffende 

toernooi. Afhankelijk van de financiele situatie van de DBBR komen er wellicht in de toekomst nog 

wijzigingen op dit gebied. 

4. Verslag van het Bestuur en Wedstrijdsecretariaat seizoen 2013-2014, Zie jaarverslag bestuur. 

5. Financiën (Ferry van Veen). 

Het financieel-verslag wordt rondgedeeld. Voorzitter geeft de ALV de gelegenheid om het financieel-

verslag door te lezen. ALV heeft geen verdere vragen over het financieel-verslag. Voorzitter vraagt 

aan Wim Bader en Gerrit Wijnands van de kascommisie of hij de ALV n.a.v. de kascontrole nog wat te 

melden heeft. Zij delen de ALV mee dat de kascommisie geen bijzonderheden kon vinden, Het 

verzoek aan de ALV is om het financieel-verslag goed te keuren. Het financieel-verslag wordt door de 

ALV goedgekeurd.  Wim Bader en Gerrit Wijnands houden zich beschikbaar als kascommisie voor de 

ALV2016. 

6. Samenstelling dagelijks bestuur en commissieleden seizoen 2014-2015 

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter – Wim Filemon. 

Penningmeester – Ferry van Veen. 

Secretaris (Interim) – Marjo Wijnands (i.v.m gezondheidstoestand Wim Huka). 

Algemeen bestuur : 

Bestuurslid / Wedstrijdsecretariaat – Sandra de Winter 

Commissieleden: 

Jeugdzaken – Arjan van de Mey en Martin Evers (onder leiding van Sandra de Winter-Wijnands) 

Dbbr-ranking en Gesloten Bollenstreek – Sandra de Winter-Wijnands / Vacant 

Laco Teammanagers  

Heren: John van de Mey 

Dames: Danny Azier 

Champions League of Darts  

De DBBR zal twee complete pakketen bestellen en 2 extra herentickets en een damesticket voor Paul 

van der Horst van Paul’s Darthuis. 

7. Planning seizoen 2015-2016. 



Vrijwel alle competitiebescheiden zijn digitaal verkrijgbaar via DBBR.nl of via email.  Ten tijde van de 

ALV was nog niet duidelijk of de inschrijving voor het nieuwe seizoen online zou gebeuren. Inmiddels 

is duidelijk dat dit alsnog mogelijk is. De inschrijving zal volledig digitaal (via DBBR.nl) verlopen.  

8. Rondvraag. 

Dennis Verhaegen vraagt wie er namens de DBBR mee zal doen aan de kwalificatie voor het 

Nationale team. Op dat moment heeft bij de heren Dennis in ieder geval  de beste papieren, hij staat 

het hoogst op de NDB Ranking.  De twee hoogst geplaatste heren en dames van de DBBR op de NDB 

Ranking doen mee aan deze kwalificatiewedstrijden, voorwaarde is dan wel dat zij aan minimaal 4 

NDB Toernooien hebben deelgenomen (Dutch Open telt mee).  Pas na 31 mei (NDB Ranking Open 

Harderwijk) zal definitief bekend zijn wie deel mogen nemen aan de kwalificaties. Rilana Erades is 

zeer waarschijnlijk rechtstreeks geplaatst. Indien dit het geval is mogen nog twee andere DBBR 

dames meedoen aan kwalificatie van de Nationale selectie. 

9. Sluiting. 

Voordat Voorzitter de ALV sluit overhandigt Sandra de Winter aan Gerrit Wijnands (aftredend 

voorzitter in 2014) een cadeau namens het DBBR bestuur als dank voor zijn jarenlange inzet voor 

Dartsbond Bollenstreek Rijnland. Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en 

sluit de vergadering. 


