
    

Verslag Algemene ledenvergadering  

     Friese Darts Bond  

9 mei 2017 te Irnsum  
  

Aanwezig Bestuur: Tseard Douma, Voorzitter; Paula Efdé, Secretaris; Gelwin de Vries, Penningmeester;  

Ury Bom, Competitiezaken; Mats Gies, PR & Communicatie; Ronald Visser, Algemene Zaken;  
Astrid Visser, jeugdzaken 

Afwezig Bestuur: Anna Boom, Toernooizaken (MKA) 

Aanwezige Commissieleden: Robert Nienkemper, Kascommissie; 

Afwezige Commissieleden: Rob Pestman, Kascommissie (MKA).  

Aanwezige Leden: Thomas Stöpetie; Jimmy Rodenburg; Vincent Talsma; Femke Wijnia; Jeroen Houweling; 
Wieger Boonstra; Leo de Wagt; Erik Jellema; RS de Jong; Theo Boontjes 

  

 

  

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

2. Mededelingen en ingekomen stukken: 2 onderwerpen die besproken zullen worden bij punt 12.  

3. Vaststellen agenda: vastgesteld. 

4. Vaststellen verslag ALV van 10 mei 2016: vastgesteld. 

5. Benoeming (stemming) bestuursleden:  Mats Gies heeft zich bedacht. Hij heeft niet meer voldoende tijd 

om de functie naar behoren uit te oefenen. Hij is dus niet herkiesbaar. 

Tseard Douma stelt zich herkiesbaar voor zijn 2e 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.  

Ronald Visser stopt als bestuurslid maar zal het bestuur nog blijven versterken in de rol van adviseur. 

Anna Boom stopt als bestuurslid. 

 

Het bestuur doet een voordracht om 3 personen te benoemen tot erelid. T.w. Rick Hofstra, Anna Boom en 
Ronald Visser. Na toelichting benoemt de ALV alle 3 tot erelid. 

6. Vaststellen contributie: De contributie wordt vastgesteld. Senioren €35,00 per seizoen; NSL €15,00 per 

seizoen; Jeugdleden15,00 per seizoen.  

7. Vaststellen donateursbijdrage: €25,00 per seizoen. 

8. Secretarieel Jaarverslag 2016: zie bijlage. De Voorzitter licht het Bestuurlijk Jaarverslag kort toe. Er 

wordt de vraag gesteld of een toename van 11 leden zorgwekkend is. Antwoord: De landelijke tendens is 

licht dalend dus onze toename is zeker positief! En ondanks het dalende aantal jeugd inwoners in 

Friesland, blijft ons ledental jeugd stijgen. Dit komt voor een groot deel door het enthousiasme van Astrid 

Visser, de jeugdbegeleider. Groot compliment voor Astrid! 



    

 

9. Financieel Jaarverslag 2016: zie bijlage. De Penningmeester licht het Financieel Jaarverslag kort toe. 

Robert Nienkemper geeft een compliment omdat het er zo goed uitziet!  

RS de Jong vraagt nogmaals naar de reden waarom hij geen lid meer mag zijn van de kascommissie. De 
Voorzitter zet dit nogmaals uiteen. De ALV verleent -met 2 stemmen tegen- decharge voor het Financieel 
Jaarverslag.  

10. Begroting 2016: zie bijlage. De Penningmeester licht het kort toe. 

11. Toernooizaken: De opkomst bij de rankingtoernooien van de FDB is ondanks verhoging van het 

prijzengeld ongeveer gelijk gebleven. Er volgt uitwisseling van de verschillende meningen over de reden 

van de lage opkomst. We hopen toch dat het weer aantrekt. Gesloten Fries staat dit seizoen nog op het 
programma.  

12. Competitiezaken. De competitie is naar behoren verlopen. De bekerloting heeft voor wat problemen 

gezorgd. Het bedrijf wat het programma heeft ontwikkeld, heeft dit opgelost. De problemen bij het 

inloggen zouden ook verholpen moeten zijn.  
De divisiekampioenschappen zijn geweest. Deze dag viel ongelukkig samen met de SL. Toen de datum 

voor SL kwam, was de datum van de divisiekampioenschappen al bekend. De kalender gaf geen 
uitwijkmogelijkheid. Er wordt geopperd om de divisiekampioenschappen op zondag te spelen. Dit wordt 

zeker meegenomen. 

De onduidelijkheden in de reglementen worden hersteld. De toegekende strafpunten worden niet 

teruggedraaid. 
Leo de Wagt komt met een voorstel om de competitie aantrekkelijk te houden tot het eind. Er zal worden 

gekeken of het uitvoerbaar is.  

Er wordt gevraagd of de bekerwedstrijden wat later gepland kunnen worden. Ook het idee om ze in 
schoolvakanties te plannen, wordt meegenomen. 

13. Jeugdzaken: Astrid geeft verslag van de prestaties van de Friese jeugdleden van afgelopen seizoen. 

Erik Jellema brengt zijn complimenten over. 

14. PR & Communicatie: MG stopt na 3,5 jaar. Hij heeft niet voldoende tijd om het naar behoren uit te 

voeren. Qua media-aandacht was het een goed jaar. 

Tijdens de pauze geeft Femke Wijnia aan de vrijgekomen bestuursfunctie te willen vervullen. Zij stelt zich 
kort voor en wordt unaniem aangenomen. 
Fijn ze het bestuur komt versterken. 

15. Rondvraag en sluiting:  

Robert Nienkemper vraagt of Anna alle werkzaamheden neerlegt. Antwoord: Ja. 

RS de Jong vraagt naar de spelerspassen: De spelerspassen worden 5 jaar geldig. Dit zal een aardige 

kostenbesparing opleveren. 

Erik Jellema heeft een vraag over de dispensatieregeling: Deze wordt uitgelegd en is na te lezen in het 

wedstrijdreglement. 

Wieger de Boer krijgt desgevraagd toelichting over de vergoeding voor SL teams. 

Leo de Wagt stelt heel terecht dat we wel stil moeten houden dat er ereleden benoemd zijn. Tot de 
huldiging tijdens GF. Attent Leo! 

Femke Wijnia vraagt of Anna Boom en Ronald Visser vervangen worden. Antwoord: Er wordt eerst 
gekeken of de taken kunnen worden verdeeld onder de rest van het bestuur, aangevuld met 

commissieleden. 

 

Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering met een dankwoord aan alle aanwezigen en wenst ieder 
een veilige terugreis.  


