
    

CONCEPT   Verslag Algemene ledenvergadering  

     Friese Darts Bond  

14 juni 2022 te Irnsum   

Aanwezig Bestuur: Tseard Douma, voorzitter; Jaap Drost, penningmeester; Paula Efdé, secretaris 

       Jacco Louwrink, competitiezaken; Astrid Visser, jeugdzaken 

Aanwezige Commissieleden: Gelwin de Vries (Kascommissie) 

Aanwezige Leden: Wieger Boonstra; Broer de Jong; Jolanda de Jong-Overwijk; Raymond Hoomoedt; 

Tineke Kobes-Kalsbeek; Chico de Jong; Theo Boontje; Sietse Kingma; Eddy Terpstra; Gerard Mijnheer  

 

Afmeldingen: Jeroen Houweling; Femke Houweling-Wijnia 

  

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

2. Mededelingen en ingekomen stukken: Er zijn geen mededelingen en geen  ingekomen stukken. 

3. Vaststellen agenda: W. Boonstra en E. Terpstra willen graag iets bespreken over de competitie.  Ze 

krijgen de gelegenheid bij agendapunt 10. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Vaststellen verslag ALV van 31 augustus 2021: Verslag wordt vastgesteld. 

5. Benoeming bestuursleden:   

• Gerard Mijnheer wordt door het bestuur voorgedragen voor de functie van 
competitieleider. Hij is aangenomen! 

• Raymond Hoomoedt is aangesteld door het bestuur voor de functie van commissielid 
toernooizaken. 

• Paula Efdé heeft 3 termijnen van 3 jaar vervuld in de functie van secretaris. Volgens de 
code goed bestuur zal zij aftreden. Aangezien er nog geen opvolger is, wordt de ALV 
gevraagd om toestemming zodat Paula aan kan blijven als secretaris totdat er iemand 
anders is om deze functie te vervullen. De ALV geeft toestemming. 
 

Er volgt nu een pauze waarin de aanwezigen nog een drankje aangeboden krijgen van de FDB. 
 

6. Financieel Jaarverslag 2021: Zie bijlage. Jaap Drost licht het Financieel Jaarverslag kort toe. 
De kascommissie bestond uit Gelwin de Vries en Christiaan van der Bij. Bij de afspraak voor de 
kascontrole was alleen Gelwin aanwezig. Christiaan is (zonder afmelding) niet gekomen.  
Gelwin heeft het jaarverslag goedgekeurd. De ALV verleent decharge aan het bestuur voor het 
Financieel Jaarverslag.  
Voor komend seizoen heeft Jolanda de Jong zich aangemeld voor de kascommissie. Gelwin wil nog 
een jaar aanblijven. 
Jaap geeft aan dat op de komende ALV van de NDB een voorstel zal worden gedaan over verhoging 
van de afdracht. Onderliggende argumenten worden gedeeld met de aanwezigen. Als dit voorstel 
wordt aangenomen, zal de contributie van de FDB ook stijgen. 
 
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 2022: Zie bijlage. Jaap Drost licht het kort toe. 

 

8. Bestuurlijk jaarverslag 2020-2021: Zie bijlage. Paula vertelt dat we in de zomer van 2020 goede 

hoop hadden dat we in september konden starten met de competitie. We hebben dus ook de 

inschrijving geopend maar helaas stak corona weer de kop op waardoor we de competitie moesten 

afblazen. Er is voor gekozen om alle teams het inschrijfgeld terug te betalen. Dit was een enorme 

klus maar hier zijn we in geslaagd. Er zijn geen vragen n.a.v. het bestuurlijk jaarverslag. Er komt wel 

een opmerking van Gelwin de Vries: Hij complimenteert het bestuur dat zij, ondanks de 

onzekerheid, zijn gestart met de competitie. Dat getuigt van lef. 

9. Toernooizaken: Toen de coronamaatregelen het weer toelieten, hebben we in seizoen 2021/2022 

nog 4 toernooien kunnen organiseren. Er zijn op het moment van de ALV 3 gespeeld. De 

deelnemersaantallen waren niet hoog, het was wel gezellig. 

18 juni staat het Gesloten Fries op de planning. 

De K.O.ppels zijn van start gegaan met 38 koppels. Na een korte pauze (vanwege Corona) zijn 

inmiddels alle wedstrijden gespeeld. 

10. Competitiezaken: Het was een verwarrend seizoen. We zijn gestart met 230 teams, inmiddels 

zijn er nog 221 over (seizoen 2018/2019 300 teams). De competitie is wel uitgespeeld. De 

bekercompetitie is geannuleerd omdat er niet genoeg speelweken meer over waren na weer een 

coronastop gehad te hebben.  

In één poule was er aan kop een gelijke stand waardoor er een beslissingswedstrijd is gespeeld om 

uit te maken wie kampioen werd. De divisiekampioenschappen zijn op 10 juli a.s. 

De landelijke divisiekampioenschappen zijn op 27 en 28 augustus. 

De inschrijving voor het komende seizoen start eind deze week en loopt t/m 7 augustus. 

Afgelopen seizoen waren er grote poules. Er zijn gaten gevallen door teams die zich teruggetrokken 

hebben. Hierdoor zullen veel teams naar boven doorgeschoven worden.  Door de grote poules was 

er al veel niveauverschil tussen de teams.  

Wieger Boonstra geeft ook aan dat de spanning gedurende het seizoen steeds verder afneemt. 

Ook Eddy Terpstra zegt dat hij dat ervaren heeft. 

Er wordt gesproken over de verschillende opties en de voor- en nadelen. 

Uiteindelijk komt er vanuit de ALV een opdracht voor het bestuur (10 voor, 1 tegen) wat er als volgt 

uitziet:  8 teams per poule; 3x tegen elkaar spelen; bekercompetitie; nr 1 promoveert; 7 en 8 

degraderen. Ook wordt er afgesproken om in de 4e divisie een teamgame te spelen. En t/m de 3e 

divisie RR (3e div b.o. 5; ere, 1e en 2e divisie b.o. 7) 

11. Jeugdzaken: Er is momenteel weinig jeugd, ongeveer 8 deelnemers per toernooi. Veel 

jeugdspelers zijn in de coronaperiode senior geworden. We hopen komend seizoen op grotere 

aantallen. 

Roos vd Velde is Dutch Open kampioen meisjes geworden. 
Roos vd Velde en Chantal Tessin vormen samen het meisjesteam op het komende EK. 

12.  PR & Communicatie: We hebben heel dringend iemand nodig voor deze functie. Jaap plaatst 

de nodige bestuurszaken maar hij heeft, naast het penningmeesterschap geen tijd om PR-
publicaties erbij te doen.  

13. Rondvraag en sluiting: Gelwin de Vries geeft als tip om het reglement aan te passen na de 

wijzigingen betreffende de competitie. 

Om 22:30 uur sluit de voorzitter de vergadering met een dankwoord aan de aanwezigen en wenst 

ieder een veilige terugreis. 


