Verslag secretaris
Seizoen 2013-2014

Algemeen
Het seizoen 2013-2014 zal de analen ingaan als een bewogen jaar.
Tijdens het seizoen zijn er een aantal zaken geweest die ingrijpend handelen van het bestuur
noodzakelijk maakten, waarmee eens te meer duidelijk werd, dat onze intentie van een gezellige
dartcompetitie binnen de gemeente Enschede niet door iedereen begrepen is.
Meest vervelende maatregel was het afgelasten van de bekerfinale. In overleg met een aantal
betrokken hebben wij deze zware maatregel moeten nemen.
Heel spijtig voor de teams die zich hiervoor geplaatst hadden, voor de locatie die deze wedstrijd
graag had willen organiseren en niet in de laatste plaats voor het darten in Enschede en de VEDC in
zijn algemeenheid.
Laten we het seizoen afsluiten en hopen dat zoiets in de toekomst niet meer zal voorkomen.
De competitie.
Op 02-09-2013 begon de tweede VEDC dartcompetitie met de voorronde voor de AXENDER
bekercompetitie. Helaas leverde onze software wat problemen op, waardoor de loting hiervan pas
op korte termijn voorafgaand aan de 1e bekerronde bekend was. Er wordt gewerkt aan een update
van de software en wij hopen dat de loting voor toekomstige seizoenen eerder geplaatst kan
worden.
Een week later - op 9 september - ging de wintercompetitie van start.
Voor het eerst was er sprake van een "volle bak" : 28 teams maakten een mooie verdeling van 14 per
divisie mogelijk.
Wederom een (kleine) groei van 1 team ten opzichte van de start van het 2e seizoen VEDC.
Daar waar in het vorige seizoen tijdens de winterstop sprake was van een paar nieuwe teams, werd
dat in het afgelopen seizoen niet gerealiseerd.
Op het einde van het seizoen was het team Stevenfenne 1 genoodzaakt om zich uit de competitie
terug te trekken. Er moesten toen nog 3 wedstrijden gespeeld worden en de competitie-leiding heeft
de laatste uitslagen van deze wedstrijden bepaald.
Aan het einde van het seizoen konden we de volgende kampioenen noteren :
Ere divisie :
The Next Generation
1e divisie : DV Mekkelholt 2
Bekerfinale
De finale van de AXENDER bekercompetitie was gepland voor 28 april 2014.
De teams van UDI 1 en H2O hadden zich geplaatst voor deze finale, die gespeeld zou worden bij
Speeltuin Benelux.
Helaas noodzaakten een aantal voorvallen ons om deze finale af te gelasten.

Het kampioenschap van de VEDC werd op 12-05-2014 gespeeld tussen The Next Generation en DV
Mekkelhot 2.
De kampioen van de ere divisie mag zich tevens algeheel kampioen van de VEDC noemen : The Next
Generation.
Maar ook complimenten aan het team Mekkelholt 2, dat na de singels nog mooi op 2-2 stond en het
uiteindelijk in de koppels moest afleggen. Toch wisten ze de belangrijke bierronde nog wel te
winnen.
Het team UDI 1 had zich kort voor de wedstrijden terug getrokken. Het team DV Vrieler 4 (dat 3e
werd in de ere divisie) was bereid om deze plaats in te nemen. En dat deden ze niet slecht, want zij
eisten uiteindelijk de 3e plaats op. De Sport Jungs moesten genoegen nemen met de 4e plaats.

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.
Afscheid notuliste.
Helaas heeft onze notuliste Joyce Ballast vanwege werkzaamheden moeten besluiten om te moeten
stoppen met het notuleren tijdens de VEDC vergaderingen.
De VEDC is op zoek naar een nieuwe notulist(e). Een vacature staat op onze website.
Als er inmiddels gegadigden zijn .......
Ledenbestand
Aan het begin van het seizoen 2013-2014 had de VEDC 186 leden. Dat waren 7 leden meer dan aan
de start van het 2e seizoen.
In het najaar van 2013 kwamen er 7 leden bij en na de winterstop mochten we ook nog eens 8
zogeheten half-jaar leden begroeten. Aan het einde van het seizoen hadden we dus 201 leden,
waarmee de grens van 200 leden ook voor het eerst gepasseerd werd.

Seizoen 2014-2015
Voor het seizoen 2014-2015 had de competitieleiding een nieuwe opzet in gedachten.
Deze opzet is middels een onder de captains gehouden enquete acooord bevonden en derhalve zijn
we daar in september mee van start gegaan.
Bij het begin van het seizoen hadden wij 30 teams, 18 locaties en 195 leden.
In de actuele stand is er 1 locatie minder (Vak P1 moest hun locatie in de Grolsch Veste verruilen
voor de locatie van Café de Sport) en zijn er 205 leden.
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