
    

Verslag Algemene ledenvergadering  

     Friese Darts Bond  

25 augustus 2020 te Irnsum  
  

Aanwezig Bestuur: Tseard Douma, Voorzitter; Jaap Drost, toernooizaken;  

    Paula Efdé, secretaris (online) 

Afwezig Bestuur: Jacco Louwrink, competitiezaken; Astrid Visser, jeugdzaken 

Aanwezige Commissieleden: Gelwin de Vries (Kascommissie); Robert Nienkemper (Kascommissie)                                                     

                                                           Femke Houweling-Wijnia (PR) 

Aanwezige Leden: Erik Jellema; Theo Boontje; Anthony Kaper; Anne Hazenberg; Geert Semplonius;  

    Arend de Wit 

  
  

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

2. Mededelingen en ingekomen stukken: Mededeling dat de competitie niet van start gaat in 
september. Geen ingekomen stukken. 

3. Vaststellen agenda: Vanwege bovenstaande mededeling wordt voorgesteld op agendapunt 11 na 

13 te doen. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

4. Uitreiken 170-certificaten: Besloten is om voortaan alleen bij de eerste keer een mooi aandenken 

te laten maken. De certificaten van de NDB blijven wel voor elke gegooide 170 finish. Een aantal 

aandenkens + certificaten wordt meegegeven. De rest wordt opgestuurd. 

5. Vaststellen verslag ALV van 21 mei 2019: Verslag wordt vastgesteld. 

6. Benoeming (stemming) bestuursleden:   

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

• Het bestuur draagt Jaap Drost voor als nieuwe Penningmeester. De ALV keurt dit goed.  
 
Hiermee is het Dagelijks Bestuur weer compleet en het aantal bestuursleden oneven. 
Toernooizaken wordt vanaf nu ondergebracht in een commissie. 

7. Financieel Jaarverslag 2019: Zie bijlage. Afgelopen seizoen heeft Tseard Douma de functie 
van Penningmeester waargenomen. Hij licht het Financieel Jaarverslag kort toe. De kascommissie 
heeft het goedgekeurd. De ALV verleent decharge aan het bestuur voor het Financieel Jaarverslag.  
 
De FDB heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid uit de tijdelijke Corona-spoedwet om de ALV uit te stellen. 
Om toch de inschrijving van de competitie van de FDB te kunnen openen, heeft het bestuur de tarieven vastgesteld. Dit 
besluit moet nu formeel in deze ALV worden bekrachtigd 
 
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. 



    

 

8. Begroting 2020: Zie bijlage. Tseard Douma licht het kort toe en merkt hierbij op dat het een 

beraming is van vòòr de coronacrisis.  

9. Bestuurlijk jaarverslag 2018-2019: Zie bijlage. Hierop zijn geen vragen en/of opmerkingen. 

10. Toernooizaken: Jaap geeft aan dat zijn rechterhand, Douwe Jouke Yntema voortaan eerste 

aanspreekpunt is. Ze zullen de toernooien voorlopig samen blijven draaien.  

Rankingseizoen 2019-2020 is nietig verklaard. Wel blijft tot 31-12-20202 de optie open voor het 

Gesloten Fries Kampioenschap. De finale K.O.ppels staat gepland voor 5 september a.s. 

De opkomst van afgelopen seizoen was bijzonder goed te noemen. Er is bij de heren slechts 1 keer 

in poules gespeeld, bij de dames steeds knockout. 

11. Jeugdzaken: Momenteel is er geen jeugdteam om in te schrijven voor de LaCo. De oude 

kampioenen zijn senioren. Nieuwe talenten moeten nog klaargestoomd worden. Het voornemen is 

er om met de jeugd naar NDB-rankingtoernooien te gaan, zodra dit weer mag. 

12. PR & Communicatie: Femke neemt PR voor haar rekening. Jaap zorgt voor interne 

communicatie vanuit het bestuur en toernooizaken. Dit werkt goed. 

13. Competitiezaken: Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen start de competitie  

niet in september. Deze is opgeschort tot 1-1-2021. We zijn ons ervan bewust dat het geen 

populaire maatregel is. We hebben te maken met 18 gemeenten en met aangekondigd streng 

optreden in de horeca. Er zijn al kroegen gesloten. Het horeca protocol wordt nu boven het 

sportprotocol gesteld. Daarnaast maken leden zich zorgen over veiligheid/gezondheid. Ook de NDB 

adviseert om geen regionale competities te spelen. Met alle beperkingen is het niet te doen om een 

eerlijke competitie op te starten. Ook kunnen en willen we niet de verantwoordelijkheid nemen 

voor de gezondheid van onze leden. Dit betekent niet dat er niet gedart mag worden! Als er lokaal 

mogelijkheden zijn om te darten, is dit uiteraard toegestaan. 

Geert vraagt hoeveel lidorganisaties er besloten hebben om de competitie niet te starten. Het 

antwoord luidt dat we dat nog niet weten. Het speelt allemaal sinds kort en nog niet overal is een 

beslissing genomen. 

 

Geert had graag gezien dat er bij de achterban en gemeentes geïnformeerd was voordat er een 

beslissing was genomen. Tseard geeft aan dat het bestuur op korte termijn een beslissing moest 

nemen en legt nogmaals uit dat een provinciale competitie niet te realiseren is met de huidige 

beperkingen.  

 

Geert: Er wordt van alles georganiseerd. Hierop wordt gereageerd met de opmerking dat deze 

initiatieven toegejuicht worden. Dit zal per kroeg bekeken moeten worden. Als voorbeeld wordt 

nog even genoemd dat in Noord-Oost Friesland de kroegen niet open gaan als gevolg van een 

besluit van de burgemeester. 

 

Geert vraagt of de competitie op 1-1 los gaat: Dit is niet te zeggen. We volgen de ontwikkelingen en 

we zullen ook dan weer een weloverwogen besluit nemen. 

 

Dat we de inschrijving geopend hebben, is gedaan vanuit de overtuiging dat we los konden en we 

wilden daarmee een horizon zetten maar helaas is de situatie gewijzigd. 

 

Geert zegt dat het heel zuur is voor de horeca: Dat begrijpen we maar bij sluiting van een deel van 

de kroegen krijg je al een scheve competitie. 



 

Geert geeft nog even aan dat veel leden waren overrompeld door het besluit -hij begrijpt ook niet 

dat er niet meer leden aanwezig zijn- maar nu hij de toelichting hoort, heeft hij er begrip voor. Als 

tip geeft hij mee dat de communicatie anders had gekund. 

Jaap geeft aan dat alles wat hier nu gezegd is ook in het nieuwsbericht stond. We nemen het echter 

wel mee. Misschien kunnen we voortaan stukken tekst samenvatten in de hoop dat het dan beter 

gelezen wordt. 

 

Erik doet nog het voorstel om bijv €30 per lid terug te betalen om zo op papier nog leden te hebben. 

Paula geeft aan dat we dit voorstel zeker meenemen maar dat we met de NDB nog in overleg gaan 

over wat het verstandigst is, ook mbt afdracht NDB en subsidie NOC*NSF. 

 

14. Rondvraag en sluiting:  

- Theo: hoe zit het met meerdere speelavonden?  

TD: Dit is gedaan om binnen de maatregelen toch zoveel mogelijk teams te laten spelen. En ook een 

tegemoetkoming naar de horeca om meer inkomsten te genereren. In de toekomst gaan we weer 

terug naar de dinsdagavond. Maar dit zal 1-1-2021 nog niet kunnen is de verwachting. 

 

Om  21:17 uur sluit de voorzitter de vergadering met een dankwoord aan de aanwezigen en wenst 

ieder een veilige terugreis en blijf gezond! 


