
    

Verslag Algemene ledenvergadering  

     Friese Darts Bond  

21 mei 2019 te Irnsum  
  

Aanwezig Bestuur: Tseard Douma, Voorzitter; Paula Efdé, Secretaris;  

Gelwin de Vries, Penningmeester; Astrid Visser, jeugdzaken; Jaap Drost, toernooizaken 

Afwezig Bestuur: Jacco Louwrink (MKA) 

Aanwezige Commissieleden: Robert Nienkemper (Kascommissie) 

Afwezige Commissieleden: Rob Pestman 

Aanwezige Leden: Eddy Terpstra; Ronald Kingma; Erik Jellema; Thomas Stöpetie; Rinke de Jong; 

Theo Boontje 

 

  
  

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

2. Mededelingen en ingekomen stukken: Verzoek om uitnodiging ALV voortaan via Teambeheer te 

sturen en dan later nog een reminder via Facebook. 

3. Vaststellen agenda: Agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

4. Vaststellen verslag ALV van 8 mei 2018: Verslag wordt vastgesteld. 

5. Benoeming (stemming) bestuursleden:   

• Paula Efdé stelt zich herkiesbaar voor haar 3e periode in de functie van Secretaris. Het 
bestuur vraagt de ALV om Paula te herbenoemen tot Secretaris. Er zijn geen 
tegenkandidaten en de ALV keurt de herbenoeming van Paula goed.  

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

• Gelwin de Vries legt zijn functie neer. Hij geeft een korte toelichting. Gelwin treedt toe tot 
de kascommissie. 

6. Financieel Jaarverslag 2018: Zie bijlage. De Penningmeester licht het Financieel Jaarverslag kort 
toe. Robert Nienkemper geeft namens de kascommissie aan dat het heel goed is. De ALV verleent 
decharge aan het bestuur voor het Financieel Jaarverslag.  
Rob Pestman treedt af als kascommissielid. 

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 2019: Zie bijlage. De Penningmeester licht het kort toe. 
 



    

 

7. Secretarieel Jaarverslag 2017-2018 Zie bijlage. Hierop zijn geen vragen en/of opmerkingen.  

8. Toernooizaken: Het aantal deelnemers aan de rankingtoernooien wisselt. Er komt een extra poster 

voor de lokaliteiten om de toernooien in de regio te promoten. 

Prijzengeld is prima. Ideeën voor locaties zijn welkom. Er moeten 18 banen geplaatst kunnen 

worden waarbij de 6 banen voor de jeugd in een aparte ruimte moeten komen. 

De K.O.ppels startte met 58 koppels. Er zijn nog 2 over. De finale is op 14 juni a.s. 

De nieuwe banenleverancier, Dartsrental bevalt goed. Wel iets duurder maar kwalitatief goed. 

Gesloten Fries is komende zondag in Joure. 

Bij niet doorgaan van de CLoD zal er een alternatieve prijs komen voor de F.D.T. 

9. Competitiezaken: Er wordt gesproken over mogelijke opzet en dus competitievervalsing van 

bepaalde teams. Dit is moeilijk te bewijzen.  

Erik Jellema noemt dat veel teams afzeggen in de 2e, 3e ronde van de beker. We gaan bespreken of 

hier strafpunten voor gegeven kunnen worden. Bij inschrijving zal er duidelijk verwoord worden 
dat je team de sportieve plicht moet doen als je deelneemt aan de beker. 

10. Jeugdzaken: We kunnen terugkijken op een goed seizoen. Alle NDB toernooien zijn bezocht. 

Elk jeugdlid mag mee. In de LaCo zijn ze -met een deels nieuw team- derde in de poule geworden. 

De finaledag volgt op 15 juni. Er wordt alweer gekeken naar de selectie voor volgend seizoen.  

In oktober wordt de NToD in Friesland gehouden.  

Er zitten 3 Friese jeugdspelers in de Nederlandse selectie.  

Erik Jellema geeft complimenten voor het faciliteren van vervoer en de begeleiding van de jeugd. 

Ook bij de ouders is er saamhorigheid. 

11. PR & Communicatie: Er is geen geschikte kandidaat voor de bestuursfunctie.  

Femke Houweling-Wijnia gaat deze taak weer op zich nemen. Het is nu in de vorm van een 

commissie. Heel fijn dat het weer opgepakt wordt. 

12. Rondvraag en sluiting:  

- Rinke de Jong vindt het raar dat voor de SuperLeague Overgangsklasse geen vergoeding is.  

Het huidig bestuur is niet op de hoogte van die afspraak. Dat is blijkbaar in de overdracht 

misgelopen. Hoofdklasse wordt wel gesteund. Er wordt nog met terugwerkende kracht geld 

overgemaakt aan The Legend. Er komt een vraag om vaststellen nieuw beleid. 

- Erik Jellema stelt dat er weinig teams hebben deelgenomen aan de divisiekampioenschappen. 

Vroeger stond hier een boete op. Paula licht toe dat er nog steeds boetes zijn voor niet komen 

zonder afmelden. Uit een korte discussie volgt de vraag of het mogelijk is om de nrs 1 en 2 uit te 

nodigen voor de divisiekampioenschappen. Er wordt nagevraagd bij de NDB of een team dat 2e is 

geworden naar de landelijke divisiekampioenschappen mag. 

- Robert Nienkemper vraagt hoe het in de nieuwe opzet komt met teamhoppers. Antwoord: Elke 

speler mag één keer per seizoen overstappen. Dat verandert niet. 

- Robert Nienkemper vraag of er al een nieuwe penningmeester is. Antwoord: De vacature wordt 

binnenkort op de website geplaatst. Daarnaast gaan we zelf mensen benaderen. We willen wel 

iemand met goede papieren. 

 

Om  21:25 uur sluit de voorzitter de vergadering met een dankwoord aan de aanwezigen en wenst 

ieder een veilige terugreis.  


