
UITNODIGING 

 
Algemene Ledenvergadering   

 29 mei 2019 
aanvang 20.00 uur 

 
Restaurant de Halve Maen 

Sloterweg 1345 
1066 CM Amsterdam-Sloten  

Agenda 
 

1.   Opening 

2.  Mededelingen bestuur  

3.   Ingekomen stukken 
 

4.   Notulen Algemene ledenvergadering 30 mei 2018 (bijlage) 
 

5.  Jaarcijfers 2018, deze zijn beschikbaar tijdens de vergadering. 
Verslag Kascontrolecommissie 
Begroting 2019 (bijlage) 

 
6  Verkiezing bestuur 
  Voorzitter:  Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar, Gerard Elderenbosch.  

Wedstrijdsecretaris:      Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar, Ruud Willersen.  
  

  Er kunnen kandidaten gesteld worden voor de functie van bestuurslid. 
   Het bestuur of drie leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk een week voor de datum 
   van de algemene vergadering. 
    
 7.  Benoeming kascontrolecommissie 

   Voorgesteld wordt Frank Vogel, Jaimie Fambach en Patrick van Santen te herbenoemen als lid van de  
   kascontrolecommissie.  

    
8.      Jaarverslag bestuur 2018-2019 (bijlage)               

9.      Pauze 

10. Voorstel bestuur, zie bijlage. 

11. Vaststellen contributie 2020-2021 
 Het Bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. 
 
12.   Rondvraag 
   Vragen voor de rondvraag kunnen tijdens de pauze worden ingediend bij de secretaris. 
   
 De algemene ledenvergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn 

vermeld, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist. 
 
13.        Sluiting. 

 
Uiterlijk één week voor de dag van de algemene ledenvergadering kunnen tenminste 5 leden een 
voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda toevoegen. Het 
voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting. 

 
 



Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering 

30-05-2018 

 

1. Opening 

De voorzitter de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom.  

2. Mededelingen bestuur 

De voorzitter geeft aan dat wedstrijdsecretaris Ruud Willersen wegens werkzaamheden afwezig is. 

LaCo heren hebben op knappe wijze de play off behaald, deze wordt 2 juni a.s. georganiseerd door de NDB 
te Nijkerk. 

De BBC is vroegtijdig uitgeschakeld. 

De voorzitter geeft aan dat de inschrijving zomercompetitie de laatste jaren afneemt. Dit jaar hebben 12 
teams zich ingeschreven, 6 in de wedstrijdpoule en 6 in de recreatiepoule. Naar aanleiding van deze 
inschrijvingen zal de DORA volgend seizoen geen zomercompetitie organiseren. Mocht blijken dat er in de 
toekomst genoeg vraag is naar deze competitie dan zal het bestuur het nader bekijken. 

Marcel Hanenbergh is gekroond tot “Lid van Verdienste”. Marcel stopt na 31 jaar met de dartscompetitie. 
Marcel is in het verleden ook bestuurder geweest van de DORA tevens heeft Marcel jarenlang deel uit 
gemaakt van de LaCo herenselectie. Marcel was zeer blij verrast. 

25 mei jl. is de nieuwe Europese Privacywet in werking getreden. Het heeft behoorlijk veel werk 
opgeleverd voor een aantal bestuursleden. Wij moesten een stappenplan doorlopen welke uit 12 stappen 
bestond en elke stap bestond dan weer uit 4 of 5 onderdelen. Onze website is inmiddels AVG proef. 

Alle leden dienen een formulier te ondertekenen welke voldoet aan de privacywet, dit zal door middel van 
een teamformulier gebeuren welke toegestuurd wordt. 

Wedstrijdsecretaris Monica Muller overlegt een schema waar de gecontroleerde teams op staan vermeld. 

Sinds een week heeft de DORA een Facebook pagina. De pagina wordt beheerd door Ruud Willersen, 
Monica Muller en Niels Stuiver. De pagina wordt geregeld gecheckt op geplaatste berichten. Het is geen 
discussie forum, deze berichten zullen worden verwijderd. 

De NDB heeft op dit moment een tijdelijk bestuur welke ondersteunt wordt door een adviescommissie. 

 

3. Ingekomen stukken 

Wij hebben geen kandidaatstelingen mogen ontvangen. 

Er zijn geen voorstellen ingediend. 

De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: 

Arjan Rietveld 

Jimmy Teuben 

 

 

 

-1- 



4. Notulen Algemene Ledenvergadering 31 mei 2017 

Notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 

5. Jaarcijfers 2017 

De penningmeester vraagt de vergadering of er op- en/of aanmerkingen zijn betreffende de jaarcijfers van 
2017. 

Er zijn geen vragen cq. Opmerkingen. 

Verslag kascommissie 

Frank Vogel en Patrick van Santen hebben de kascontrole uitgevoerd. De kascontrolecommissie vraagt de 
vergadering het bestuur décharge te verlenen voor de gevoerde administratie. De vergadering gaat 
unaniem akkoord.  

Begroting 2018 

George ten Brink vraagt waarom er in de begroting rekening is gehouden met het reserveren van geld voor 
de jeugd daar wij op dit moment geen jeugd hebben. 

De penningmeester geeft aan dat dit gereserveerde bedrag voortkomt uit een eerder ALV besluit. 

Uiteraard hopen wij dat het bedrag uiteindelijk weer voor de jeugd gebruikt kan worden. 

De begroting 2018 wordt zonder verdere vragen en/of opmerkingen goedgekeurd. 

6. Verkiezing bestuur. 

Verkiezing bestuur: 

Wedstrijdsecretaris: Volgens rooster aftredend en herkiesbaar: Monica Muller 

Hoofdcontroleur:    Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar: Marcel Otten Monica wordt 
unaniem herkozen. Marcel wordt met 1 onthouding herkozen. 

7. Benoeming kascontrolecommissie 

Het bestuur stelt voor om Frank Vogel, Jaimie Fambach en Patrick van Santen te herbenoemen als lid van 
de kascontrolecommissie. 

Frank Vogel  wordt unaniem herbenoemd. 

Jaimie Fambach wordt met 1 tegenstem herbenoemd. 

Patrick van Santen wordt unaniem herbenoemd.        
     

8. Jaarverslag bestuur 2017-2018 

Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

9. Pauze 

Tijdens de pauze zijn de leden in de gelegenheid vragen in te dienen bij de secretaris voor de rondvraag. 

Het bestuur nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje en een hapje. 

10. Voorstel bestuur (zie bijlage) 

Het voorstel om het wedstrijdreglement aan te passen wordt 1 onthouding goed gekeurd. 
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11. Vaststellen contributie 2019-2020 

Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen 2019-2020 niet te verhogen. 

Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering aangenomen. 

De voorzitter geeft aan de huur van het bondskantoor is opgezegd door de verhuurder per oktober 2021. 
De mogelijkheid bestaat dat we in de toekomst genoodzaakt zijn om een contributieverhoging te moeten 
voorstellen. 

12. Rondvraag 

Tijdens de pauze zijn er geen vragen ingediend voor de rondvraag. 

13. Sluiting 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur ernstig teleurgesteld is dat er tijdens deze Algemene 
Ledenvergadering er niet door de leden vragen zijn gesteld betreffende de opslag waar de DORA sinds 
lange tijd gebruikt van maakt. Er circuleren geruchten dat de voorzitter en de secretaris deze opslag 
gebruikt voor diverse privé doeleinde, waaronder de opslag van hun boot. Even voor de duidelijkheid, de 
opslag is van de van de voorzitter en de DORA huurt een klein gedeelte van deze opslag. Deze opslag 
wordt niet gebruikt voor ondeugdzaam gebruik welke ook in de geruchten zijn genoemd. Het bestuur 
betreurt de gang van zaken en neemt deze aantijgingen zeer hoog op. 

De vergadering geeft aan zich te distingeren van deze uitspraken en spreekt het vertrouwen uit in het 
bestuur.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.  
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€ €
Algemeen
Website/internet -700
Verzekeringen -1,300
Algemene kosten -1,000
Huur opslagruimte -1,440
Bankkosten -200
Te ontvangen rente 200
Vrijwilligers/selectie feest -4,000

-8,440
Bondskantoor
Huur incl. servicekosten, verwarming e.d. -9,700
Telecommunicatie -2,000
Lease printer -1,260
Onderhoud inventaris -500
Kantine- en schoonmaakkosten -400
Vergoedingen -950

-14,810
Bestuur
Portokosten -100
Vergoedingen -3,500

-3,600
Ledenadministratie
Portokosten -750
Afdracht NDB -13,500
Contributies WC 49,975
Opbrengst administratiekosten 1,300
Bijdrage speelgelegenheden 2,700
Team Beheer -3,500
Bijdrage uit contributie 3,375

39,600
Wedstrijdsecretariaat
Drukwerk -650
Vergoedingen -550
Kampioenschappen/bekers/prijzen -4,350

-5,550
Toernooien
Portokosten -450
Vergoedingen -190
Kosten CloD -650
Bekers/prijzen -5,500
Inschrijfgeld toernooien 1,500
Contributie café's 1,450

-3,840
Gesloten D.O.R.A.
Bekers/prijzen -1,750
Inschrijfgeld 370
Toernooi leiding vergoeding -60

-1,440
Controle
Vergoedingen -600

-600
Selectieteams
Reiskosten -4,000
Overige kosten -500

-4,500
Onvoorziende kosten/opbrengsten
Overige 3,180  

0

Darts Organisatie Regio Amsterdam  (D.O.R.A.) Begroting 2019


 



Jaarverslag 2018-2019 
 

Wij kunnen terugkijken op een succesvol seizoen, zeker op organisatorisch gebied. De vele  - trouwe en 
nieuwe - vrijwilligers die ons hebben bijgestaan, zijn wij dan ook veel dank verschuldigd.  
 
De LaCo is het afgelopen seizoen met een aantal nieuwe spelers van start gegaan, een aantal spelers wilde 
hun geluk beproeven in de Super League. Op het moment van schrijven staat de selectie op de 1e plaats. 
Uiteindelijk nadat alle wedstrijden gespeeld waren zijn de heren doorgegaan naar de play off als één van 
de twee beste derde. 1 juni mag het selectie team aantreden tegen DBA, DVS en DBBR. Het zal een zware 
dobber worden maar het team heeft voor hetere vuren gestaan. De Brabant Cup o.l.v. Jaimie Fambach 
heeft de 1e play off bereikt. De selectie mocht afreizen naar Tilburg waar het helaas haar meerdere moest 
erkennen in het team van TDV. Al met al een hele mooie prestatie. 
 
 
Het ledenaantal is iets afgenomen in vergelijking tot vorig seizoen, in totaal 1,3% minder leden. 
De stand per medio april 2019 was als volgt:  heren 1219 
          dames  133 
    jeugd jongens    5 
    jeugd meisjes    0 
    totaal     1357 
   
504 leden (37.1 %) komen uit Amsterdam en de overige 853 (62.9 %) uit de regio. 
 
Er zijn 68 speelgelegenheden in ons bestand waarvan 29 in Amsterdam en 39 in de regio, waar competitie 
wordt gespeeld.  
Voor de wintercompetitie schreven 181 teams in, 10 teams minder dan het vorig seizoen. Het aantal poules 
is gelijk gebleven. 
2 Teams trokken zich tot op heden terug of zijn uit de competitie genomen. 
 
De DORA Darts Masters ranking loopt van mei tot mei van elk jaar. De finale van de DDM wordt op 
zaterdag 18 mei 2019 gespeeld Bij 8 eraf te Amsterdam-Sloten.  
Het afgelopen seizoen bestond de DDM ranking wederom uit uitsluitend single toernooien, Voor de 
koppeltoernooien wordt een aparte ranking bijgehouden, de zogeheten Koppel-Koning. Jaimie Fambach 
mag zich in ieder geval een jaar lang Koppel Koning noemen, Jaimie neemt het stokje over van Michel 
Besters. De prijsuitreiking wordt op zaterdag 18 mei 2019 voltrokken. Door de splitsing in de toernooien 
zijn er dit jaar wederom maar 12 spelers welke zich plaatsen voor de finale. Bij de dames zal naar alle 
waarschijnlijkheid 1 dame aan de criteria voldoen. Mede daarom heeft het bestuur het voorstel gedaan om 
het huidige reglement zodanig aan te passen dat zowel de single als de koppeltoernooien mee tellen voor 
de algehele ranking,  Dit seizoen hebben we 414 deelnames gehad  aan de singletoernooien door 209 
verschillende spelers, waarvan 25 dames. Aan de Koppel-Koning ranking bestond uit 310 deelnames door 
188 verschillende spelers, waarvan 23 dames hebben deelgenomen. 
 
De D.O.R.A. neemt ook deel aan de Champions Leaque of Darts. Mocht het evenement doorgang vinden, 
de organisatie is in overleg met nieuwe sponsoring voor de Masters welke te Egmond aan Zee wordt 
georganiseerd. Bij het publiceren van de ALV stukken was dit nog niet bekend. Bij doorgang wordt de 
winnaar van de DDM finale afgevaardigd naar de Champion League of Darts. Bij de dames zal in dit geval 
de winnares van de DDM ranking worden afgevaardigd. Afgelopen seizoen waren de afgevaardigden, Olga 
Hoogenkamp, Richard ter Koele en Mats Veerman. 
 
Vorig seizoen is de DORA gestart met een Facebook pagina, de reacties waren enthousiast. Wij danken de 
leden voor het regelmatig bezoeken van onze pagina. Wij zijn inmiddels wel opzoek naar een enthousiaste 
vrijwilliger die de pagina wil beheren. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
Jacqueline Elderenbosch, secretaris 



Voorstellen voor de ALV vanuit het bestuur; 

 

Aanpassing wedstrijdreglement art.4.4 

1. Het speltype van de poule waarin gespeeld wordt blijft de gehele bekercompetitie van toepassing, 
met uitzondering van art. 11 2A (bull regel) er wordt niet voor de bull gespeeld bij een gelijke stand 
in legs voor de beslissende leg. 

 
Aanpassing toernooireglement 
Het bestuur stelt voor om het reglement zodanig aan te passen om het voor een ieder interessant te 
houden. Op dit moment zijn de single toernooien gescheiden van de koppeltoernooien. Het bestuur stelt 
voor om beide toernooien mee te laten tellen in één totaal ranking. 
Art. 15 punt 4 vervalt en punt 3 wordt gewijzigd in 
1. In iedere periode worden - met inachtneming van artikel 9 - toernooien georganiseerd, waarop 

D.O.R.A.-leden punten kunnen verdienen voor de ranking.  
 

Het bestuur wil graag moderniseren met het competitieprogramma. We zijn in gesprek met de heren van 
Teambeheer, naar aanleiding daarvan willen wij de vergadering vragen goedkeuring te geven om 
eventuele aanpassingen te mogen aanbrengen in het wedstrijdreglement vanwege het in gebruik nemen 
van Teambeheer. 
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