
    

Concept   Verslag Bijzondere Algemene 

ledenvergadering  

     Friese Darts Bond  

19 juli 2022 te Irnsum  
  

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

    Gerard Mijnheer, competitiezaken 

Afwezig Bestuur (met kennisgeving): Paula Efdé, secretaris; Astrid Visser, jeugdzaken 

Aanwezige Commissieleden: Raymond Hoomoedt (toernooizaken) 

Aanwezige Leden: Nathalie van Marm; Sergej van Essen; Djamilla Davids; Peter Hogeboom; Thomas 

Stöpetie; Andries Spin; Jan Wietse Punter; Martin Looyenga; Sjoerd Gjaltema; Johan Hamstra; Anthony 

Kaper; Bert Stelzer; Theo Nieuwenhuizen; Jan Koning; Hans Hempenius; Erik Spijksma; Machiel 

Boonstra; Geert Semplonius; Dirk Pultrum; Ewald van der Hilst; Piter Vellinga; Dirk Jan Hullegie; Paul 

Stuiver; Rico van der Berg; Kasper Schaap; Joerie Veenstra; Birol Tankir; Lysette ten Berge; Christina 

de Boer; Jeroen Houweling; Erik Jellema; Sietse Kingma; Eddy Terpstra 

  

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

2. Mededelingen en ingekomen stukken: De voorzitter deelt mee dat er een bekertoernooi wordt 

georganiseerd. De winnaar van dit toernooi mag meedoen aan de Landelijke 

Bekerkampioenschappen. Informatie hierover wordt gecommuniceerd via de website. 

3. Vaststellen agenda: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Competitiezaken: Naar aanleiding van de ALV van 14 juni 2022 is er veel rumoer ontstaan over 

het besluit om de opzet van de competitie aan te passen. Het bestuur heeft daarom besloten een 

BALV te organiseren. Er is door de voorzitter uitgelegd hoe het verenigingsbestuur werkt en hoe 

het besluit tot stand is gekomen. In eerste instantie was er veel weerstand bij de aanwezigen, maar 

na meerdere keren uitleggen hoe het gegaan is en hoe het nou eenmaal werkt kwam er steeds meer 

begrip. 

 

Na deze uitleg konden de aanwezig leden uit drie opties kiezen voor de opzet van de competitie. De 

keuzemogelijkheden waren: 

1) Poules van 16; in de tweede helft degradatie- en promotiepoule 

2) Poules van 8; driemaal tegen elkaar spelen (21 wedstrijden) 

3) Poules van 12; tweemaal tegen elkaar spelen (22 wedstrijden) 

 

In totaal zijn er 34 stemmen uitgebracht. Er is met 32 stemmen gekozen voor optie drie en er zijn 2 

stemmen uitgebracht voor optie 1. Niemand heeft gestemd voor optie 2. Dit betekent dat we 

teruggaan naar het systeem vóór de coronapandemie. 

 

Concreet houdt dit in dat elk team 22 wedstrijden gaat spelen; 11 thuiswedstrijden en 11 

uitwedstrijden. Er wordt niet halverwege een splitsing gemaakt; je speelt dus een hele competitie 

waarbij op het einde 1 kampioen is en eventueel promovendi en degradanten (dit is natuurlijk 

afhankelijk van de divisie omdat we met een piramidesysteem werken). 

 



    

 

Het uitgangspunt van de indeling voor volgend seizoen is dat kampioenen van het vorige seizoen 

beloond worden. Mocht je dus kampioen zijn geworden in de 2e divisie, dan speelt jouw team het 

komende seizoen in de 1e divisie (tenzij je stopt met jouw team). De rest zal zoveel mogelijk 

worden ingedeeld op basis van de eindstand van het vorige seizoen. Het streven is om ook weer een 

4e divisie in te richten, maar dit is uiteraard weer afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De 

competitie-indeling wordt z.s.m. na de sluiting van de inschrijving bekend gemaakt. De inschrijving 

is open t/m 7 augustus 24:00 uur. 

5. Rondvraag en sluiting: Geen vragen. 

Om 20:58 uur sluit de voorzitter de vergadering met een dankwoord aan de aanwezigen en wenst 

ieder een veilige terugreis. De aanwezig leden danken het bestuur voor de inzet. 


