
    

CONCEPT Verslag Algemene ledenvergadering  

     Friese Darts Bond  

31 augustus 2021 te Irnsum  
  

Aanwezig Bestuur: Tseard Douma, voorzitter; Jaap Drost, penningmeester;  

    Paula Efdé, secretaris; Astrid Visser, jeugdzaken 

Afwezig Bestuur: Jacco Louwrink, competitiezaken 

Aanwezige Commissieleden: Gelwin de Vries (Kascommissie) 

Aanwezige Leden: Erik Jellema; Anthony Kaper; Olga Laagland; Eddy Broeksteeg; Thomas Stöpetie; 

Kor Elzinga; Henk Herder; Auke Lootsma; Melanie Boersma; Sietze Kingma; Eddy Terpstra;  
Wilco Terpstra; André Stoelwinder; Anne Frans Rozendal; Edwin Moes; Dennie Lulofs; Ben de Bree; 

Teake Beukema; Tony Leenes; Frans Groot; Christiaan van der Bij; Ingmar van Groningen;  
Berend de Haan; Jeroen Houweling 

  
1. Opening: De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

2. Mededelingen en ingekomen stukken: De FDB heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid uit de 

tijdelijke corona-spoedwet om de ALV uit te stellen. Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Vaststellen agenda: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Vaststellen verslag ALV van 25 augustus 2020: Verslag wordt vastgesteld. 

5. Benoeming bestuursleden:   

• Jacco Louwrink – Competitiezaken Aftredend en niet herkiesbaar. 

Jacco heeft aangegeven dat hij stopt met zijn functie als competitieleider. Het bestuur is wel 
in gesprek met een mogelijke opvolger. Vanuit de zaal komen er geen aanmeldingen. Zolang 
er geen vervanger is, blijft Jacco de dagelijkse zaken afhandelen. Ook heeft hij aangegeven 
dat hij bereid is om iemand in te werken. 
 

6. Financieel Jaarverslag 2020: Zie bijlage. Jaap Drost licht het Financieel Jaarverslag kort toe. 
De kascommissie (Gelwin de Vries en Robert Nienkemper) heeft het goedgekeurd. De ALV verleent 
decharge aan het bestuur voor het Financieel Jaarverslag.  
 
Vaststellen contributie: De contributie wordt vastgesteld. Senioren €35,00 per seizoen;  
NSL €15,00 per seizoen; Jeugdleden €15,00 per seizoen. 
 
Vaststellen donateursbijdrage:  €5,00 per seizoen. 

7. Begroting 2021: Zie bijlage. Jaap Drost licht het kort toe en merkt hierbij op dat er rekening 

gehouden is met een dalend ledenaantal a.g.v. de coronacrisis. 

Robert Nienkemper stopt als lid van de kascommissie. Vanuit de ALV komt er een aanmelding   

 van Christiaan van der Bij. We zijn blij met het nieuwe lid voor de kascommissie. 

8. Bestuurlijk jaarverslag 2019-2020: Zie bijlage. Hierop zijn geen vragen en/of opmerkingen. 

  



    

 

9. Toernooizaken: De ranking is gestaakt in februari 2020. De K.O.ppels konden onder de 

maatregelen nog wel uitgespeeld worden. Gesloten Fries 2020 is helaas niet gespeeld. Het 
voornemen is om in 2021 wel een GF te organiseren. En dan in 2022 weer als afsluiter van het 

seizoen. De K.O.ppels 2021/2022 gaan naar verwachting ook door. 

10. Competitiezaken: We starten de competitie met 231 teams. Dit is fors minder dan voorgaande 
jaren. Hierdoor is er ook geen 4e divisie. Tseard leest een stuk voor, opgesteld door de 

competitieleider. Alle captains hebben dit ook gehad en het is gepubliceerd op de website.  

Erik Jellema informeert naar de mogelijke situatie “testen voor toegang”.  

Hier is nog niks concreets over te zeggen. Alle lokaliteithouders moeten zich  houden aan de 

maatregelen van de rijksoverheid.  

Henk Herder vraagt of de nieuwe app van Teambeheer al operationeel is. 

Het zal werken vóór de eerste competitiewedstrijd. In de nieuwe app is ook de spelerscontrole te 
doen. Er wordt nog een oproep gedaan om te zorgen voor een recente foto. Er kan alleen bij 

inschrijving een andere foto worden geüpload. Mocht iemand een nieuwe foto willen, kan dit gestuurd 
worden naar Paula Efdé via info@fdbdarts.nl. Zij zorgt dan dat de foto toegevoegd wordt in 

Teambeheer. 

Auke Lootsma vraagt of de opmerking in het reglement over uitlooptijd mbt starten   

competitiewedstrijd eruit kan. Zeker nu de localiteiten om 12 uur moeten sluiten.  

Het bestuur begrijpt het punt. Voor nu wordt er het dringende advies gegeven om uiterlijk 20 uur een 
wedstrijd te starten (eerder mag altijd). En de pauzes tot een minimum te beperken zodat de 

wedstrijd om 12 uur is afgelopen. Dit zal ook via Teambeheer en Facebook gecommuniceerd worden.  

Anthony Kaper vraagt wat er gebeurt als een wedstrijd niet voor 12 uur klaar is.  

Antwoord heeft dezelfde strekking als hierboven. Mocht het toch gebeuren, zullen we dat per      

wedstrijd in behandeling nemen. Hopelijk raakt de maatregel alleen de eerste 3 speelweken. 

Wilco Terpstra vraagt nog naar de bonuspunten na de eerste speelhelft in de 3e divisie.  
Tseard Douma legt uit hoe het werkt. 

11. Jeugdzaken: Wordt nog gedaan door Astrid Visser, daarbij geassisteerd door Wilco Terpstra. 

Een groot deel van de jeugd van voor de coronacrisis is inmiddels doorgestroomd naar de  senioren. 

We gaan proberen weer een groep jeugd te krijgen voor het darten in Friesland.  

Zodra het kan, zal er een ranking opgestart worden.  
Afgelopen Pasen hebben de jeugdleden een aardigheidje gehad van de FDB . 

12.  PR & Communicatie: Jaap doet dit samen met Femke Houweling-Wijnia. Ze delen zoveel 

 mogelijk het nieuws. Afgelopen periode was er natuurlijk niet veel te melden als gevolg van de  
coronacrisis. Er mag ook dartnieuws aangeleverd worden door de leden.  

13. Rondvraag en sluiting: Geen vragen. 

Alle aanwezigen krijgen nog een drankje aangeboden. Om 20:53 uur sluit de voorzitter de 
vergadering met een dankwoord aan de aanwezigen en wenst ieder een veilige terugreis. 


