Verslag secretaris
Seizoen 2011-2012

De competitie.
Op 05-09-2012 begon de eerste VEDC dartcompetitie met de voorronde voor de TVO beker.
Een week later ging de wintercompetitie van start.
Aan het begin van de competitie deden 24 teams mee onderverdeeld in 2 gelijkwaardige 1e divisies.
Helaas moest na een paar weken het team "Stevenfenne Dreamteam" zich terugtrekken.
Tijdens de winterstop konden we 2 nieuwe teams toevoegen "Katinka" en "Acceptabel".
Op 19 maart 2012 werd de bekerfinale gespeeld tussen T.D.W. 1 en Roozeboom 4.
Deze finale werd gewonnen door T.D.W. 1, maar hun overwinning werd een paar dagen later
overschaduwd duur het nieuws dat zij zich moesten terugtrekken uit de competitie.
Dit heeft de grootste smet geworpen op de competitie van de VEDC.
Op maandag 23 april was de eerste kampioen van de VEDC een feit : High Five in divisie 1B had
voldoende punten behaald, dat zij door de overige teams niet meer ingehaald konden worden.
Twee weken later - op de voorlaatste competitie avond - behaalde Roozeboom 4 ook voldoende
punten om zodoende de 2e kampioen van de VEDC te worden.
Beide kampioenen streden op 21 mei om de titel "Kampioen van de VEDC".
Deze titel werd na een spannende finale opgeëist door Roozeboom 4. High Five behaalde een 2e
plaats.
De strijd om de 3e plaats werd in het voordeel van Doedelzak 2 beslist ten koste van DV Vrieler 4.
De beste 6 teams per divisie werden in het 2e seizoen ingedeeld in de Eredivisie, terwijl de andere
teams in de 1e divisie ingedeeld werden.
Nieuwe teams werd de keuze geboden tussen Ere of 1e divisie.
Één team koos voor de Ere divisie en 3 teams kozen voor de 1e divisie.
Helaas is 1 team opgehouden te bestaan (De Brouwerij).
Vergaderingen.
In de aanloop naar de oprichting van de VEDC waren er een aantal informele bijeenkomsten, in
eerste instantie door de 3 initiatiefnemers, later gevolgd door het uiteindelijke bestuur.
Nadat in oktober 2010 bleek dat er voldoende animo was voor een dartcompetitie binnen de
gemeente Enschede, zijn er in 2010 nog 2 officiële bestuursvergaderingen geweest.
In de aanloop naar de start van de competitie zijn er daarna nog 7 bestuursvergaderingen geweest.
Gedurende het seizoen is er 1 x per kwartaal een vergadering geweest, dus 4 keer in totaal.
Tussentijds hebben de diverse bestuursleden onderling contact met elkaar gehad over de lopende
zaken, die daarna tijdens de vergaderingen weer besproken werden.
Het bestuur van de VEDC zal nog intern overleg voeren of het aantal vergaderingen in deze
frequentie ( 1 x per kwartaal) gehandhaafd blijft of wellicht iets verhoogd moet worden.

ALV 2011
Op woensdag 23 november 2011 vond de eerste ALV van de VEDC plaats.
De notulen van deze ALV vindt u als bijlage in deze map, alsmede een verslag van de daaruit
voortgevloeide actiepunten van het bestuur
Ledenbestand
Aan het begin van het seizoen 2011-2012 waren er 159 leden.
Hiervan vielen gedurende het seizoen 15 leden af (o.a. door terugtrekking van teams), maar kwamen
er ook 27 nieuwe leden bij.
Daardoor was de eindstand aan het seizoen 171 leden.
Voor het seizoen 2012-2013 hadden zich 26 teams ingeschreven.
Helaas moest het team Doedelzak 4 zich aan de vooravond van de competitie terugtrekken.
De competitie werd begonnen met 179 leden, inmiddels zitten we op 182 leden.
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