Notulen 6 november 2014
Onderwerp

: Notulen ALV VEDC 6 november 2014

Nummer
Datum van de vergadering
Plaats van de vergadering
Tijd
Notulist

: 2014 -3
: donderdag 6 november 2014
: Café De Doedelzak
: 20.00 – 21.30
: André Drenth

Aanwezig van de VEDC

Afwezig met kennisgeving

: Theo van Baal, André Drenth, Matthieu Kats,
Vincent Klement, Reiny Hinnen,
Richard van Baal.
: Rene ten Wolde

Aantal aanwezige leden
Afmeldingen

: 6 bestuursleden, 16 leden en 1 locatiehouder.
: 7 afmeldingen

1.Opening door de voorzitter.
De vergadering wordt iets na 20.00 uur geopend door de voorzitter,Theo heet alle aanwezigen
welkom.

2.Vaststellen notulen vorige ALV vergadering 06-11-2013.
De notulen van de ALV vergadering van 06-11-2013 zijn vastgesteld
en goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken.
Er zijn bij de secretaris 7 afmeldingen binnen gekomen deze zijn vermeld op
de presentielijst.

4. Uitgaande stukken.
Geen.

5. Mededelingen bestuur.
a. Voorzitter begint met een kritische noot richting de leden : wij hebben sinds een half jaar
een vacature voor een notulist(e). Dat is niet veel werk, maar desondanks geen aanmeldingen
hiervoor.
Daarnaast is vandaag bestuurslid René ten Wolde niet herkiesbaar als bestuurslid.
Ook zal bestuurslid Richard van Baal wegens ziekte langdurig uit de running zijn.
En tot slot is voorzitter Theo van Baal in 2015 aftredend en mogelijk niet herkiesbaar.

Momenteel bestaat het bestuur dus uit "slechts" 5 actieve personen. Theo doet derhalve een
oproep aan de aanwezigen om eens na te denken of binnen de vereniging te vragen, voor het
oppakken van de vacatures.
Ook de VEDC heeft een bestuur nodig om het darten namens de VEDC te blijven doen.
Er zijn daarnaast geen tegenkandidaten gekomen voor de functie van penningmeester, dus
Matthieu Kats is benoemd voor een volgende periode.
Tot slot geeft André Drenth aan, dat hij 2 jaar geleden aangaf in 2015 aftredend en niet
herkiesbaar te zijn. In de tussentijd is er veel verandert en heeft hij een ander takenpakket
gekregen. Mede daardoor heeft hij besloten om zich in 2015 wél herkiesbaar te stellen,
hetgeen onder applaus van de aanwezigen wordt ontvangen.
b. Zoals vorig jaar besproken op de ALV, komt er jaarlijks een overzicht van de punten van
aanpassingen in de statuten en reglementen.
Zo blijft het voor iedereen overzichtelijk welke aanpassingen er doorgevoerd zijn, zonder
alles opnieuw te hoeven doorlezen.
Dit is ook gebeurt in de statuten en reglementen die op dit moment ter goedkeuring liggen,
waarbij de secretaris aangeeft aan, dat er een kleine wijziging moet worden opgenomen.
Bestuur heeft namelijk niet voorzien in een mogelijkheid waarbij het bestuur bestaat uit
minder dan 7 personen, zoals dat feitelijk nu het geval is.
Derhalve een aanvulling op artikel 1.1.3 :
In voorkomende situaties waarbij er 1 of meerdere bestuursfuncties vacant zijn en waarbij het
aantal zitting hebbende bestuurleden een even aantal is, zal bij eventuele stemmingen binnen
het bestuur met een gelijke stand na de stemming, de stem van de voorzitter de doorslag
geven.
Met deze aanvulling worden de statuten en reglementen goedgekeurd.

c. Vaststelling begroting seizoen 2014-2015.
De begroting en de financiële afsluiting van het seizoen 2013-2014 zijn
goedgekeurd door de kascommissie.

d. Verkiezing kascommissie.
Zitting: Felina Bouman en Appie Roozeboom. Er was 1 niet ingevulde vacature.
Beschikbaar gesteld: Han Petter en Nienke ter Riet (reserve).

e. Competitie opzet 2014-2015 en indeling 2e seizoenshelft.
Reacties op de nieuwe competitie opzet zijn allemaal positief. Wel zijn er diverse reacties
binnen gekomen op de indeling in de 2e seizoenshelft, omtrent de indeling van de nummers 8.
Dit is door de competitie leiders aangepast.
Op deze aanpassing kwamen een aantal vragen en opmerkingen. Daarop heeft voorzitter
besloten om een pauze in te gelasten. Tijdens de pauze zijn diverse vragen en opmerkingen
besproken met de competitie leiders.
Na deze pauze stellen de competitie leiders, dat in overleg besproken is om het voorstel van
de competitie leiders voor het lopende seizoen niet meer te wijzigen, maar diverse andere
opties zullen meegenomen worden om tijdens de captainsavond met z'n allen te bespreken.

Daarnaast wijzen de competitie leiders nogmaals op de hun bereikbaarheid. Er wordt nog
vaak buiten deze momenten gebeld.

Ook wijzen zij nogmaals op het doorgeven van een uitgestelde wedstrijd door beide partijen.
Bij in gebreke blijven volgen onherroepelijk 3 strafpunten.
En tot slot geven zij aan, dat de nieuwe schema's voor de 2e seizoenshelft op 3 manieren bij
de captains zullen komen : per post (alle adressen zullen worden opgevraag), per e-mail en via
de website.

6. Agenda:
Er zijn geen evenementen gepland voor dit jaar.
De feestavond werd heel matig bezocht, vandaar dat André Drenth namens de activiteiten
commissie vraagt om suggesties hiervoor.
Er komen een paar leuke suggesties binnen, waar het bestuur over zal praten.

7. Wat

verder ter tafel komt.

André Drenth komt met een voorstel om een openingswedstrijd voor het seizoen te laten
spelen tussen de algehele kampioen en de bekerwinnaar.
Deze wedstrijd kan dan gespeeld worden op de avond dat ook de papieren voor het nieuwe
seizoen afgehaald kunnen worden.
Voorzitter merkt op, dat ook de VEDC te maken heeft met de algehele tendens : mensen
willen wel lid zijn van de vereniging (om in ons geval te kunnen darten), maar voor overige
zaken is niet veel animo. Zoals ook de invulling van de nieuwsbrief die minimaal is.
Leden, denk na dat wij ook door jullie medewerking de VEDC gezond moeten houden.

8. Sluiting:
De voorzitter Theo van Baal bedankt iedereen voor de opkomst en sluit de
vergadering om 21.30 uur met de vermelding dat er namens de VEDC
een consumptie kan worden besteld aan de bar.

