
Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering 
29-05-2019 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte 
welkom.  
 
2. Mededelingen bestuur 
De LaCO herenselectie heeft de play-off bereikt welke gespeeld wordt op 1 juni 
2019. 
De selectie van de Brabant Cup heeft de 1e play-off bereikt. Ondanks dat de play off 
werd verloren mogen we trots zijn op het team als zodanig.  
De verhuurder heeft het huurcontract opgezegd per oktober 2021. 
Het bestuur heeft de intentie om een samenwerking aan te gaan met Teambeheer 
voor hun competitieprogramma. Het programma wordt door vele organisaties 
gebruikt en biedt vele mogelijkheden waaronder online inschrijven. Mede door deze 
mogelijkheden is het faciliteren van een bondskantoor niet meer noodzakelijk. 
 
3. Ingekomen stukken 
De volgende leden hebben zich schriftelijk afgemeld; 
René Boon en René Broertjes. 
 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 mei 2018 
Notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
Punt 13, bij verdere navraag is gebleken dat het hele voorval dusdanig uit zijn 
verband is getrokken dat het bestuur de aantijgingen naast zich neerlegt. 
 
5. Jaarcijfers 2018 
De penningmeester vraagt de vergadering of er op- en/of aanmerkingen zijn 
betreffende de jaarcijfers van 2018. 
Er zijn geen vragen cq. opmerkingen. 
 
Verslag kascommissie 
Frank Vogel geeft aan dat de kascontrole op 13 mei 2019 is uitgevoerd door alle 
leden van de kascontrolecommissie en deze in orde bevonden. 
De kascontrolecommissie vraagt de vergadering het bestuur décharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële beleid. 
De voorzitter bedankt de penningmeester. De vergadering verleent décharge aan het 
bestuur. 
 
Begroting 2019 
George ten Brink vraagt waarom het inschrijfgeld hoger is begroot dan de huidige 
resultaten weergeven. 
De penningmeester geeft aan de begroting een schatting is en de resultaten het 
definitieve resultaat is. 
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6. Verkiezing bestuur 
Verkiezing bestuur: 
Voorzitter:  Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar: Gerard Elderenbosch. 
Gerard wordt unaniem herkozen. 
Wedstrijdsecretaris: Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar, Ruud Willersen. 
Ruud wordt unaniem herkozen. 
 
7. Benoeming kascontrolecommissie 
Het bestuur stelt voor Frank Vogel, Patrick van Santen en Jaimie Fambach te 
herbenoemen als lid van de kascontrolecommissie. 
Zowel Frank als Patrick en Jaimie wordt unaniem herbenoemd. 
             
8. Jaarverslag bestuur 2018-2019 
Het jaarverslag wordt zonder op/en of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
9. Pauze 
Tijdens de pauze hebben de aanwezigen de gelegenheid om bij de secretaris een 
rondvraag in te dienen. Het bestuur nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en 
een drankje. 
 
10. Voorstellen vanuit het bestuur. 
Aanpassing wedstrijdreglement betreffende het voor de bull gooien tijdens de 
bekercompetitie. 
Tijdens de bekercompetitie wordt in geen enkele categorie voor de bull gegooid bij 
een gelijke stand in legs. 
Voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Aanpassing toernooireglement; 
Zowel het single alsmede het koppeltoernooi telt mee voor de DDM ranking met 
ingang van heden. 
Voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Het bestuur vraagt toestemming om zo nodig het wedstrijdreglement aan te passen 
bij het in gebruik nemen van het competitie programma van Teambeheer. 
 
Toestemming wordt unaniem verleent.  
 
11. Vaststellen contributie 2020-2021 
Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen 2020-2021 niet te verhogen. 
Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering aangenomen. 
 
12. Rondvraag 
Bob Velthuijsen; 
Bob geeft aan dat hij veel hinder (epileptische aanval) heeft ondervonden bij het 
gebruik van een zogeheten open Lightning surround (ring om het dartbord). De 
wedstrijdsecretaris biedt allereerst zijn excuses aan voor het uitblijven van een 
reactie naar aanleiding van een email van Bob. 
Er zijn zowel dichte als open dartringen beschikbaar. Bob vraagt of dit nader bekeken 
kan worden zodat het geen medische problemen oplevert. 
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Jaimie Fambach denkt dat de dichte versie naar alle waarschijnlijkheid goedgekeurd 
zal worden door de NDB. 
De voorzitter en de wedstrijdsecretaris zullen dit item ter discussie stellen tijdens de 
ALV van de NDB. Nadien zal de wedstrijdsecretaris contact opnemen met Bob 
Velthuijsen. 
Note* 
Informatie welke verkregen zijn na de ALV van de NDB; 
 
In het reglement van de NDB is het volgende opgenomen, 
Indien er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde ‘LED surround verlichting’ dan 
dient de gemeten lichtsterkte op de trippel 20, trippel 16 en trippel 15 minimaal 300 
lux te zijn. Daarnaast dient de verticale afstand van de bull tot de bovenste rand van 
de surround minstens 27,5 centimeter te zijn. Zie de afbeelding rechts. Dit geldt bij 
een diepte van de surround van 9,5 cm of kleiner. Elke 0,5 cm extra diepte geeft een 
stijging van 1 cm betreffende de minimale verticale afstand van de bull tot de rand 
van de surround. 
 
Bas Smits, kantoormedewerker NDB, houdt zich aanbevolen voor de ondervindingen 
en tips van Bob Velthuijsen welke verkregen worden uit eigen onderzoek.  
Na de vergadering binnengekomen informatie; 
NB, inmiddels heeft Bas Smits de NDB verlaten, zijn taken worden overgenomen 
door Patrick Stolk. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en bedankt iedereen voor zijn of 
haar aanwezigheid.  
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