Notulen ALV VEDC 23 november 2011
Aanwezig: Theo van Baal, Matthieu Kats, Raymond Kerver, Herman Escobosa, Andre Drenth,
Richard van Baal, Frances Leusink (notulen).
Aanwezig aantal leden : 20
Afwezig (mk): Rene ten Wolde
1. Opening door de voorziter.
Theo heet de aanwezigen welkom en stelt de leden van het bestuur voor.
2. De notulen van de vorige ALV kunnen niet besproken worden aangezien dit de eerste
ALV is. De agenda wordt goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken: Via de secreatris zijn geen stukken binnengekomen behalve een
aantal afmeldingen: Rene ten Wolde (ziek), Joop Martinus, locatiehouder speeltuin
Boswinkel, Team TDW (bruiloft), Team Vak P1, Vincent Clement van High Five, Team
Rockin’ Darts, Vrieler 4 en Indians.
4. Uitgaande stukken: geen.
5. Mededelingen Bestuur:
a. Vaststellen statuten en reglementen: Worden akkoord bevonden. Er bestaat wat
onduidelijkheid over de nieuwe regel betreft het bullen.
Andre stelt dat iedereen vrij is hoe hiermee om te gaan. Verder wil men weten hoe
leden van een team te herkennen zijn buiten de pasjes om. De pasjes hebben geen
foto, controle kan pas achteraf plaatshebben. Ook is een aantal leden voor een
kledingvoorschrift i.v.m. de herkenbaarheid. Anderen vinden dat dit niet
afgedwongen kan worden.
Mee naar bestuursvergadering: andere pasjes en kledingvoorschrift.
b. Begroting: De kosten voor de domeinnaam/website zijn hoger uitgevallen dan
begroot. Het nieuwe software pakket bleek niet onder het light-pakket te werken.
Het kon de scripts niet draaien die nodig waren voor de nieuwe software. Een deel
van de huidige kosten vervalt dus voor volgend jaar. De kosten voor de nieuwe
pasjes zullen hetzelfde zijn al dit jaar. De begroting zal in het vervolg voorafgaand
aan de ALV eerder ter inzage in de zaal liggen. Begroting voor volgend jaar is nog
lastig te maken, verwacht wordt rond voorjaar 2012.
c. Kascommissie: gemeld hebben zich Anton Zwiers (Mekkelholt), Richard Snijders
(Roozeboom), Sascha (Doedelzak). Er is vooralsnog geen 1e reserve.
d. Vaststelling promotie- en degradatieregeling voor 2011-2012: akkoord.
e. Algeheel VEDC kampioenschap blijft in De Doedelzak en wordt op 21 mei 2012
gespeeld, de nummers 1 tegen elkaar en de nummers 2. De lokatie voor de
bekerfinale is afhankelijk van de finale teams.
Vraag van Anton Zwiers (Mekkelholt) : wat gebeurt er als (door welke
omstandigheden dan ook), De Doedelzak verkocht wordt of door andere redenen
niet meer van Theo van Baal is ?
Antwoord voorzitter : dat nemen we mee in de volgende bestuursvergadering.

f.

Zomercompetitie 2012: Openstellen voor alle café’s in Enschede uitgezonderd de
speeltuinen. Speeltuinen kunnen meedoen mits in een café. Iedereen heeft de vrije
keus om mee te doen. Schonewille wel opgenomen als café, dit schept een
precedent werking. Meenemen naar de volgende BV.

g. Verkiezing bestuursleden. De aftreeddata voor de 1e en 2e secretaris moeten
aangepast worden. Meenemen naar de BV. De data worden statutair vastgelegd.
Bij stemming zijn de leden van het bestuur unaniem gekozen. Theo dankt de
aanwezigen voor het vertrouwen.
6. WVTTK: Activiteitencommissie: wie zich geroepen voelt kan zich melden bij het bestuur.
Hiervoor geeft Richard Snijders zich als enige op.
Sponsoring door MSG: gaat niet door
Opkomstverplichting ALV: Niet verplicht
Inhaaldagen voor de gehele competitie: speelschema is gebaseerd op 14 teams
vandaar dat men 4 wedstrijden vrij is. Het is anders lastig in te delen. Geen
inhaaldagen.
Meenemen naar BV: Best of 3 ipv best of 5
Reglementen naleven: 19.30 uur aanwezig, 20.00 uur gooien. 20.30 uur gooien kan na
eerst telefonisch overleg. Op tijd aanwezig zijn.
Bij klachten over een locatie: spelen onder protest, melding maken bij het bestuur. De
baancommissie gaat kijken
PR: Zo is Enschede, Huis aan Huis. Meer aan de PR werken.
7. Theo sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.

Actiepunten voor de volgende BV:
1. Nieuwe spelers pasjes
2. Kledingvoorschrift
3. Deelname Schonewille aan de zomercompetitie als café
4. Aftreeddata bestuur aanpassen
5. Thuislocatie De Doedelzak
6. Best of 3 ipv Best of 5
7. Activiteitencommissie

1. Het bestuur heeft besloten om vanaf het seizoen 2012-2013 nieuwe spelerspasjes
in te voeren. Op deze pasjes zullen ook pasfoto’s, namen van de spelers en
lidnummers afgedrukt worden.
Het bestuur zal diverse mogelijkheden onderzoeken en een keuze maken.
Captains zullen rondom de inschrijvingen van het nieuwe seizoen nader
geïnformeerd worden.
-> Inmiddels heeft het bestuur besloten om in april 2012 een captainsavond te
organiseren, waarop diverse zaken nader toegelicht zullen worden.
2. Volgens mensen van Café De Roozeboom is het vervelend dat teams niet
herkenbaar zijn. Volgens hun is er bij de DVO een kledingvoorschrift dat dit
voorschrijft. Vraag is of de VEDC ook een kledingvoorschrift wil invoeren, zodat
de teams herkenbaar zijn.
Reactie van het bestuur : uit geen enkel reglement of voorschrift blijkt, dat er bij
de DVO sprake is van en kledingvoorschrift. Dit laatste is alleen van toepassing
op mensen die namens de NDB deelnemen aan rankingwedstrijden en
dergelijke.
De mening van het bestuur is dan ook, om niet dwingend een kledingvoorschrift
in te voeren. Teams worden zelf in de gelegenheid gesteld om wel of niet iets
aan de herkenbaarheid te doen.
Het zal worden opgenomen in de nieuwe versie van de reglementen : “het is
wenselijk, doch niet verplicht, dat de spelers van een team herkenbaar zijn”.
3. De deelname van Schonewille aan de zomercompetitie wordt door meerdere
mensen betwist, aangezien Schonewille niet aan het gestelde criterium
“(buurt-)café” voldoet.
De leden van de zomercompetitie (Theo, Rene en André) zullen zich hier nader
op beraden in de aanloop naar de zomercompetitie 2012.
4. Anton Zwiers (Mekkelholt) merkt op, dat alleen de data van aftreden van de
voorzitter en vice-voorzitter niet overlappend is. Alle overige functies hebben een
overlappende aftreeddatum en dat is voor bepaalde functies niet wenselijk.
Het bestuur heeft zich hierop beraden en het jaar van aftreden wordt voor
André Drenth verandert in 2015, waardoor zowel de functie secretaris als
competitie-leider (die door 2 personen gedragen wordt) verschillende
aftreeddata kent.

5. Vraag van Anton Zwiers (Mekkelholt) : wat gebeurt er met de thuislocatie Café
De Doedelzak, als deze verkocht wordt of om andere redenen niet meer van
Theo van Baal is ?
Reactie van het bestuur : zodra dit aan de orde zal zijn, zal het bestuur zich over
de ontstane situatie gaan beraden, waarbij het uitschrijven van en BALV tot de
mogelijkheden behoort.
6. De vraag van Lidy Heinen, waarom er in de singels best of 5 ipv best of 3
gespeeld wordt.
Reactie van het bestuur. : dit spelsysteem is vooraf zo bepaald, aangezien de
meerderheid van mensen in de singels het liefst best of 5 speelt.
7. Voor het bestuur is het wenselijk dat er een activiteitencommissie komt, die
diverse zaken organiseert en daarmee het bestuur wat werk uit handen neemt.
Tijdens de ALV meldt zich hiervoor 1 persoon aan.
-> Het bestuur heeft diverse oproepen gedaan voor een 3e lid van deze
commissie, helaas zonder resultaat. Het bestuur acht een 3e lid van deze
commissie wenselijk.
Daarom zal er nog 1 ultieme oproep gedaan worden. Komt hierop geen reactie,
dan zal de activiteitencommissie ontbonden worden en zal de ontstane situatie
binnen het bestuur nader besproken worden.

