
    

Verslag Algemene ledenvergadering  

     Friese Darts Bond  

8 mei 2018 te Irnsum  
  

Aanwezig Bestuur: Tseard Douma, Voorzitter; Paula Efdé, Secretaris; Gelwin de Vries, Penningmeester;  
Femke Houweling-Wijnia, PR & Communicatie; Astrid Visser, jeugdzaken; Jaap Drost, toernooizaken a.i. 

Afwezig Bestuur: Ury Bom, competitiezaken (MKA); Inge van Guldener (MKA) 

Aanwezige Commissieleden: Rob Pestman, Kascommissie 

Afwezige Commissieleden: Robert Nienkemper, Kascommissie (MKA).  

Aanwezige Leden: Thomas Stöpetie; Jeroen Houweling; Wieger Boonstra; Leo de Wagt; Jolanda de Jong; 

Jacco Louwrink; RS de Jong; Theo Boontjes; Eddy Terpstra; Ronald Kingma 

  

 

  

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

geeft aan dat er afgelopen seizoen zaken zijn geweest die beter hadden gekund. Alle verbeterpunten 

worden meegenomen. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: Eddy Terpstra stelt voor om het uitstellen van wedstrijden af te 

schaffen. Na een korte discussie wordt besloten dat er per seizoen 1x uitgesteld mag worden. Er wordt 

ook opnieuw gekeken naar het strafpuntensysteem en indien nodig volgt aanpassing reglement. 

Wieger Boonstra stelt voor om bij Round Robin maximaal 2 teamleden te laten spelen. Alle aanwezigen 

vinden dit een goed punt. Het zal opgenomen worden in het wedstrijdreglement. 

3. Vaststellen agenda: vastgesteld na toevoegen mutaties bestuur. 

4. Vaststellen verslag ALV van 9 mei 2017: correctie naam Wieger Boonstra. Hierna vastgesteld. 

5. Benoeming (stemming) bestuursleden:   

• Gelwin de Vries stelt zich herkiesbaar voor zijn 2e periode in de functie van Penningmeester. Het 
bestuur vraagt de ALV om Gelwin te herbenoemen tot Penningmeester. Er zijn geen 
tegenkandidaten en de ALV keurt de herbenoeming van Gelwin goed.  

• Jaap Drost stelt zich voor. Hij wordt bestuurslid Toernooizaken. 

• Ury Bom treedt af. Het bestuur draagt voor Jacco Louwrink. Hij wordt aangesteld als 
competitieleider. 

• Femke Houweling-Wijnia treedt af. 

• Inge van Guldener treedt af. 

• Het bestuur doet een voordracht om de oprichters te benoemen tot erelid. T.w. Nel Mulder; 
Watze de Boer; Cees Metz; Frans Frehe (postuum) en Tjip de Vries (postuum). Na toelichting 
benoemt de ALV alle 5 tot erelid. 



    

 

6. Financieel Jaarverslag 2017: zie bijlage. De Penningmeester licht het Financieel Jaarverslag kort toe. 
Rob Pestman geeft namens de kascommissie aan dat het er keurig verzorgd uitziet. Er zijn geen rare 
dingen gezien. De ALV verleent decharge 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. 
Begroting 2018: zie bijlage. De Penningmeester licht het kort toe. 
 

7. Secretarieel Jaarverslag 2017: zie bijlage. Hierop zijn geen vragen en/of opmerkingen.  

8. Toernooizaken: De opkomst bij de rankingtoernooien van de FDB was slecht. Er zijn wel positieve 

reacties op het verloop van de toernooien de laatste tijd. We hopen dat deze goede ervaringen resulteren 

in meer deelnemers. Er zal een vollediger toernooireglement komen. Alles zal beter beschreven worden 
zodat het voor alle leden duidelijk is. 

9. Competitiezaken. Het vorige competitieprogramma viel erg tegen. Bleek achteraf een slechte keuze. Het 

heeft veel ergernis en geld gekost.  

Nu gaan over naar Teambeheer. Dit is een mooi, overzichtelijk programma wat al enige jaren naar 

tevredenheid wordt gebruikt door andere bonden. Hier is ook al een app bij wat ons de kosten bespaart 

om er één te laten bouwen. Verder is het programma klaar voor AVG. Er zijn veel verschillende opties en 

modules. Elke bond kan het zelf aanpassen naar eigen situatie. De kosten zijn helder. Het gaat per lid en 

daarnaast komt er niks meer bij.  

Er wordt aangegeven dat er gekeken is naar het voorstel van Leo de Wagt van een jaar eerder om de 

competitie aantrekkelijk te houden tot het eind. Vooralsnog is hiervoor nog geen werkbare manier 

gevonden. 

Jolanda de Jong vraagt of het mogelijk is om terug te gaan naar het 9 punten systeem. Antwoord: Op 

dringend verzoek van de NDB zijn we overgegaan op het 10 punten systeem. Destijds heeft de ALV 

goedkeuring gegeven. 

10. Jeugdzaken: Het was een goed seizoen. Astrid is blij met de hulp van Wilco Terpstra. Alle NDB 

toernooien zijn bezocht. In de LaCo zijn ze eerste in de poule geworden. De finaledag volgt op 16 juni.  

Jolanda de Jong vraagt naar mogelijkheden van jeugdcompetitie. Of om jeugddarts op een andere wijze te 

promoten. Antwoord: Suggesties zijn altijd welkom. Momenteel wordt deelgenomen aan FDB en NDB 
toernooien en LaCo. Vanaf 16 mag men meedoen in de dinsdagavondcompetitie. 

Jurjen vd Velde en Marcel Bus maken deel uit van het team wat naar EK in Turkije gaat. 

Begeleiding van de jeugd is erg goed!!! 

11. PR & Communicatie: Afgelopen seizoen is er veel gepubliceerd (doel gehaald) op website en social 

media.  
Er is hard gewerkt aan 30 jaar FDB. Femke hoopt dat er snel een opvolger komt. 

Wieger Boonstra geeft aan dat hij berichtgeving over de SL mist. Het kan overgenomen worden van 

sneekernieuwsblad.nl en dartindex. Afgesproken wordt dat de SL wedstrijden meegenomen zullen 
worden in de agenda en als er een wedstrijdverslag wordt aangeleverd, kan dat geplaatst worden. 

12. Rondvraag en sluiting:  

Jaap Drost geeft aan dat suggesties voor toernooilocaties welkom zijn. Sowieso staat hij open voor input. 

Er volgt nog even een discussie over het feit of de toernooileiding mee kan doen met een toernooi. Dit is 

één keer gebeurd, na goedkeuring van alle deelnemers omdat het aantal dan beter uitkwam.  

Wieger Boonstra vraagt hoe het komt met het heren LaCo team. Hier is men al druk mee bezig voor het 
volgend seizoen. Hij stelt voor om een LaCo selectiedag te houden. Idee wordt meegenomen. 

Selectiebeleid zal toch vastgelegd worden. Net als andere zaken zal dit ook beter beschreven moeten 



 

worden. 

Het viel hem tegen dat er vanuit de FDB niks gedaan is aan het feit dat Ouwe Vat 1 Nederlands Kampioen 
Eredivisie is geworden.  Hier had inderdaad wel aandacht aan geschonken moeten worden. 

Jolanda de Jong vraagt naar de 170 certificaten. Deze worden uitgereikt op de captainsvergadering van 4 
sept a.s. 

Leo de Wagt zegt dat het hem ook steekt dat er geen aandacht geschonken is aan Nederlands 
kampioenschap. Ook noemt hij dat de datum van de bekerfinale erg laat is bekend gemaakt. Reactie: dit 

heeft onze aandacht. Voor volgend seizoen komt er zo vroeg mogelijk een volledige agenda. 
Thomas Stöpetie geeft aan dat de strafpunten niet goed vermeld worden op de website. Er volgt een korte 

toelichting waarin wordt aangegeven dat ook dit een gevolg was van de problemen van het 
competitieprogramma.  

Jeroen Houweling meldt dat er veel commentaar is geweest op de keuze om de Finale K.O.ppels tijdens 
Gesloten Fries te doen. De gedachte hierachter was juist erg goed. Het is een serieuze finale en in het 

verleden werd dit met weinig publiek gespeeld. Tijdens Gesloten Fries is er een mooi podium beschikbaar 
en toeschouwers. Op die manier krijgt de finale de aandacht die het verdient. Voortaan zal met de 

deelnemers overlegd worden wat hun voorkeur heeft. 

 

Om 22.20 uur sluit de voorzitter de vergadering met een dankwoord aan alle aanwezigen en wenst ieder 
een veilige terugreis.  


