
 

 

 

Darts Bond Bollenstreek Rijnland 

 

Aanwezig : 

Gerrit Wijnands (voorzitter) 

Ton van Ravensberg (penningmeester a.i.) 

Ferry van Veen (penningmeester a.i.) 

Wim Huka (secretaris) 

Sandra de Winter- Wijnands 

(wedstrijdsecretariaat) 

Marjo Wijnands (alg. bestuurslid) 

 

Aantal leden: 12 

(zie presentie-lijst) 

Agenda 

1 Opening 

2 Notulen vorige ALV  27 apr 2013 

3 Ingekomen stukken 

4 Verslag bestuur 2012-2013 

5 Financieelverslag 

6 Samenstelling Dbbr-bestuur / Commissies 

7 Planning seizoen 2014-2015 

8      Rondvraag 

9      Sluiting 

Datum: 

24-4-2014 

Aanvang: 

20.00  uur 

Onderwerp: 

DBBR-ALV 

 

Lokatie : 

 

LDV in Leiden 

  

Notulen Algemene Leden Vergadering 2014 
 

 

1. Opening, Met een woord van welkom opent de Voorzitter de algemene vergadering  

2. Notulen vorige ALV  april 2013 worden door aanwezigen doorgelezen, de notulen wordt door 
de ALV goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken,  Secretaris heeft geen ingekomen stukken voor de ALV ontvangen. 

4. Verslag van het Bestuur en Wedstrijdsecretariaat seizoen 2012-2013, Zie jaarverslag 
bestuur.  

5. Financiën (Ferry / Ton). 

Het financieel-verslag wordt rondgedeeld. De Voorzitter legt de ALV nogmaals uit dat we een 
financieel kalenderjaar en een financieel seizoenjaar hanteren. Het kalender jaar loopt van 1-1 
t/m 31-12 en een seizoen jaar van juni – juni. Het mag duidelijk zijn dat je in het financieel 
verslag zal zien dat een deel van het geld verdeelt wordt in het lopende jaar tot en met 31-12 en 
een deel wordt overgeheveld naar het volgende jaar. 

Vz geeft de ALV de gelegenheid om het financieel-verslag door te lezen. 

Miranda Azier heeft een vraag over de laco-kosten o.a. over de kosten van het vervoer. 

Voorzitter legt uit waarom wij de busjes bij Multirent Leiden huren. Miranda en Sandra gaan 
voor het komende seizoen kijken voor goedkopere busjes. 

ALV heeft geen verdere vragen over het financieel-verslag. Voorzitter vraagt aan Wim Bader 
van de kascommisie of hij de ALV n.a.v. de kascontrole nog wat te melden heeft. Wim deelt de 
ALV mede dat de kascommisie geen bijzonderheden kon vinden, zijn verzoek aan de ALV is 
om het financieel-verslag goed te keuren. Het financieel-verslag wordt door de ALV 
goedgekeurd. 
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Wim Bader en Gerrit Wijnands houden zich beschikbaar als kascommisie voor de ALV2015 

6. Samenstelling dagelijks bestuur en commissieleden seizoen 2014-2015 
Voorzitter – Gerrit Wijnands (aftredend – niet herkiesbaar) 

Voorzitter deelt de ALV mede dat er een kandidaat was die hem op zou volgen (Sander 
Renzenbrink). Om reden waar de Voorzitter niet over uit zal wijden heeft deze kandidaat zijn 
functie een paar weken geleden neergelegd. Voorzitter is verder gaan zoeken en heeft diverse 
gesprekken met zijn opvolger gehad. Voorzitter stelt aan de ALV voor Wim Filemon als zijn 
opvolger te benoemen. ALV is duidelijk verrast maar zien in hem een geschikt kandidaat. Er is 
vanuit het huidige DBBR-bestuur geen bezwaar dat hij ook aanblijft als voorzitter van de LDV. 
Uiteraard zal in de besluiten in de toekomst geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Gerrit 
zal wel als extern adviseur voor de DBBR in beeld blijven. 

Penningmeester  – Ton van Ravensberg (aftreden - niet herkiesbaar) Voorzitter bedankt Ton 
voor zijn inzet en bijdrage voor de financiele zorg van onze dartbond. Een bos bloemen en een 
envelop worden hem overhandigd. Ton bedankt de ALV en het bestuur voor het vertrouwen die 
zij in hem hadden en wenst zijn opvolger veel succes. 

Voorzitter wil ook de media bedanken voor hun positieve aandeel. Andre van Voort en Mark 
Honsbeek krijgen een bos bloemen,  Voorzitter geeft toe wat sceptisch te zijn geweest met het 
hele media gebeuren. Het wordt door de leden goed ontvangen en de vele reacties alleen maar 
goed  

Voorzitter stelt aan de ALV voor om Ferry van Veen als opvolger van Ton van Ravensberg te 
benoemen. Ferry heeft na de overdracht van Ton als penningmeester een paar maanden 
gefunctioneerd. ALV stemt in Ferry van Veen als penningmeester van de dbbr. 

Secretaris – Wim Huka. (zittend), Medewerkster: Wedstrijdsecretariaat / Bekercompetitie – 
Sandra de Winter- Wijnands. Algemeen bestuurslid : Marjo Wijnands.                                                                     

Commissieleden: 
Jeugdzaken– Arjan van de Mey en Martin Evers (onder leiding van Sandra de Winter-Wijnands) 
Dbbr-ranking en Gesloten Bollenstreek – Wim Huka  / Sandra de Winter-Wijnands 

Laco teammanager dames: Miranda Azier, Laco teammanager heren: John van de Mey                                                                

CloD: De DBBR zal weer een compleet pakket en een los dame en herenticket bestellen.  

 

7. Planning seizoen 2014-2015 

 Inschrijving  seizoen is in Enjoy in Noordwijkerhout. Datum(s) wordt spoedig bekend gemaakt. 

DBBR ranking data worden door Wim bepaald zodra de NDB agenda m.b.t. de LACO bekend 
is. 

Bestuur zal kijken om de ranking aan de Gesloten Bollenstreek te koppelen. (wellicht dubbele 
punten?) 

Laco heren en dames-teams worden zodra de inschrijfformulieren binnen zijn besproken en 
ingeschreven in bijzijn van de teammanagers en het bestuur. 
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We hebben een sponsor voor de shirts van het selectieteam Dames, Heren en Jeugd. 

Rilana zal een LACO-voorstel mailen m.b.t. selectiebeleid dames, zij denkt aan Bianca Los die 
haar stinkende best doet maar niet wordt geselecteerd.  

CLOD Ook dit jaar schaft de DBBR een compleet pakket + en een los dame en herenticket. 

Een ticket gaat naar de rankingkampioen Dames/Heren en een ticket gaat naar de 
Dames/Herenkampioen van Gesloten Bollenstreek. 

8. Rondvraag. 

Voorstel Mark Honsbeek om aan het begin van het nieuwe seizoen of eind van het lopende 
seizoen om de Supercup te spelen. Bedoeling is dat de nr 1 van de competitie tegen de nr 1 
van de beker hierom spelen. Zijn voorstel zal besproken worden in een bestuursvergadering. 

I.v.m. pech van een DBBR-lid is er toch een verzoek binnengekomen om in de 1e divisie  de 
roundrobin in te voeren i.p.v de teamgame. We hebben ooit besloten om geen speltype 
wijziging in te voeren. Gezien het niveau en motivatie om een betere aansluiting naar de Ere 
divisie, de vraag aan de ALV of men hiermee kan instemmen. ALV kan hiermee instemmen. 

Een verzoek om in de Eredivisie 501 van b.o.5 naar b.o 7 te wijzigen gaat de ALV niet mee 
akkoord, Dit verzoek zal besproken worden in een bestuursvergadering. 

LACO: Bekend is dat het LACO damesteam de playoffs gaan halen. Er  waren wat punten waar 
de dames mee zaten. Deze punten zijn later behandeld en uitgesproken  in persoonlijke 
gesprekken met de teammanagers van de LACO John van der Meij en Miranda Azier.  

9. Sluiting. 

Met een woord van dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de Algemene Leden 
Vergadering. 


