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De competitie.
Op 03-09-2012 begon de tweede VEDC dartcompetitie met de voorronde voor de AXENDER
bekercompetitie.
Een week later ging de wintercompetitie van start.
De verdeling was mooi : 13 teams in de ere divisie en 14 teams in de 1e divisie. Een mooi aantal van
27 teams aan de start van de competitie, 3 teams meer dan bij de start in het 1e seizoen van de
VEDC.
Helaas moest het team Doedelzak 4 zich aan de vooravond van de competitie terugtrekken uit de
ere-divisie en 2 maanden later viel ook het doek voor Katinka (1e divisie).
Er kwamen bij de secretaris een aantal aanvragen voor informatie binnen, doch deze resulteerden er
helaas niet in, dat er in de winterstop nieuwe teams konden worden toegevoegd. Het seizoen werd
dan ook vervolgd en afgesloten met 25 teams.
De finale van de AXENDER bekercompetitie werd gespeeld op 06-05-2013.
De teams van UDI 1 en High Five hadden zich voor de finale geplaatst.
Een spannende finale, die in de laatste koppelpartij door UDI beslist werd. High Five won nog wel de
teamronde, waardoor 5-4 de eindstand was.
Het kampioenschap van de VEDC werd op 13-05-2013 gespeeld tussen UDI 1 en Highlanders 6,
kampioenen van respectievelijk de ere-divisie en 1e divisie. Ook dit werd een prooi voor UDI 1,
waardoor dit team dit jaar alles won wat er te winnen viel, een heuse "hatrick" of om in dart-termen
te blijven, een "tripple".
De strijd om de 3e plaats ging tussen High Five en Gewoon Vrieler. Ook hier wist het team uit de eredivisie te winnen van het team uit de 1e divisie.
Voor het seizoen 2013-2014 bestond wederom de keuze voor nieuwe teams om gebruik te maken
van een Wildcard. Hiervan is door 1 team gebruik gemaakt.
Het team Stevenfenne 1 (geëindigd op de één-na-laatste plaats) kreeg de keuze om te degraderen of
om alsnog te handhaven in de ere-divisie. Zij kozen voor dit laatste, waardoor het seizoen 2013-2014
kon starten met 14 teams in de ere-divisie en 14 teams in de 1e divisie, dus een nieuw record aantal
teams en tevens "vol".
Vergaderingen.
Gedurende het seizoen is er ongeveer 1 x per kwartaal een bestuursvergadering 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.

ALV 2012
Op woensdag 28 november 2012 vond de tweede ALV van de VEDC plaats.
Deze ALV werd door 25 leden bezocht.
De notulen van deze ALV vindt u als bijlage in deze map.
Ledenbestand
Aan het begin van het seizoen 2012-2013 had de VEDC 179 leden. Dat waren 20 leden meer dan aan
de start van het 1e seizoen én 8 leden meer dan waarmee het voorgaande seizoen werd afgesloten.
Gedurende het seizoen vielen een aantal leden af door de 2 terug getrokken teams. Toch werd het
seizoen afgesloten met een stijging. Aan het einde stond het ledenaantal op 186 leden.
Voor het seizoen 2013-2014 hebben zich 28 teams ingeschreven, hetgeen aan het begin van het
seizoen een ledenaantal van 186 leden opleverde.
Op het moment dat dit verslag geschreven wordt, staat de teller reeds op 192 leden.
Dit aantal is verdeeld over 15 deelnemende locaties.
Bestuurswisselingen.
Helaas moesten er binnen het bestuur van de VEDC het afgelopen seizoen tot 2 keer toe
bestuursfuncties vervangen en omgezet worden, zoals ook tijdens deze ALV besproken zal worden.
Raymond Kerver zag af van zijn functie als ledenadministratie. Zijn taak werd overgenomen door
André Drenth, die in zijn functie als competitie-leider een goede opvolger vond in Vincent Klement.
Ook Herman Escobosa stopte met zijn functie als competitie-leider. Voor deze functie heeft het
bestuur gemeend om Reiny Hinnen te installeren.
Alle nieuwe bestuursfuncties en -wisselingen moeten op deze ALV bekrachtigd worden door de
vergadering.
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