Verslag secretaris
Seizoen 2014-2015

Algemeen
In het seizoen 2014-2015 was er een wijziging in de competitie opzet.
Een veel gehoorde klacht van de teams van de VEDC was, dat er veelvuldig tegen dezelfde teams
gespeeld werd. Dat is inherent aan de competitie opzet van een kleine dartbond zoals de VEDC, als er
gespeeld wordt over een volledig seizoen.
Daarom heeft de competitieleiding gekozen voor een andere opzet. Het seizoen wordt opgedeeld in
2 seizoenshelften. In de najaarscompetitie worden de teams ad-random ingedeeld. De eindklassering
van de 1e seizoenshelft bepaald in welke divisie het team in de 2e seizoenshelft ingedeeld wordt.
Hierdoor komt men gedurende 1 jaar meerdere teams tegen en is het seizoen afwisselend.
Deze opzet is door de teams goed ontvangen.
De competitie.
Het seizoen begon traditioneel met de wedstrijden in de voorronde van de Dartpijl.nl
bekercompetitie. Dartpijl.nl was de nieuwe 3-jarige sponsor van onze bekercompetitie.
Er begonnen 30 teams aan de eerste competitiewedstrijden volgens de nieuwe opzet.
Deze werden gespeeld op 15 september 2014. Dit deel van het seizoen eindigde op 22 december
2014. Daarna gingen de competitieleiders aan de slag voor de indeling van de 2e seizoenshelft die
van start ging op 12 januari 2015. De eindstanden werden vastgesteld na de laatste speelronde op 17
mei 2015.
Tijdens de winterstop kwam er 1 nieuw team bij.
Het aantal teams was wederom een groei van 4 teams ten opzichte van het voorgaande seizoen.
De 4 divisie kampioenen in het seizoen 2014-2015 waren :
DV Vrieler 4 (A), Highlanders 6 (B), High Five (C) en De Moaties! (D).
Bekerfinale
De finale van de AXENDER bekercompetitie werd gespeeld op 1 juni 2015.
De teams H2O en DV Vrieler 4 hadden zich hiervoor geplaatst.
De finale werd met 5-4 gewonnen door H2O.

Een week na de bekerfinale werden de wedstrijden om het kampioenschap van de VEDC gespeeld.
De finale ging tussen DV Vrieler 4 en Highlanders 6 en de wedstrijd om de 3e/4e plaats ging tussen
de teams High Five en De Moaties.
De eindstand :
1: Dv Vrieler 4
2: Highlanders 6
3: De Moaties
4: High Five

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.
Vacature notuliste.
Reeds tijdens het seizoen 2013-2014 werd er afscheid genomen van onze notuliste.
Sindsdien staat er hiervoor een vacature op onze website.
Deze vacature is nog steeds niet ingevuld. Voorlopig wordt deze taak waargenomen door de
secretaris, doch mocht zich alsnog iemand geroepen voelen .....
Ledenbestand
Aan het begin van het seizoen 2014-2015 had de VEDC 195 leden. Dat waren 9 leden meer dan aan
de start van het voorgaande seizoen.
De eindstand stond op 213 leden, hetgeen 12 leden meer was dan aan het einde van het voorgaande
seizoen.

Seizoen 2015-2016
Voor het seizoen 2015-2016 heeft de competitieleiding, mede op advies van een aantal captains,
weer een kleine wijziging doorgevoerd in de opzet van de competitie, waardoor de beste teams uit
de 1e seizoenshelft niet meer in 1 poule komen, maar over 2 poules verdeeld worden. Dit moet de
competitie nog een stuk spannender maken en heeft ook invloed op de wedstrijden voor het
algemene kampioenschap van de VEDC.
Door een licht verval in het aantal ingeschreven teams moesten de competitieleiders bovendien
ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk gedart zou worden en er zo weinig mogelijk vrije speelavonden
zouden zijn, waardoor gekozen is om in 3 van de 4 poules een anderhalve competitie te spelen.
Daarnaast werd de loting voor de bekercompetitie "live" gehouden voorafgaand aan een nieuwe
start van de competitie : een wedstrijd om de VEDC schaal. Deze loting en wedstrijd werden
gehouden op de avond van de uitreiking van de papieren en zal een jaarlijks terugkerend evenement
worden.
Aan het begin van dit seizoen hadden wij in 1e instantie 26 teams, 18 locaties en 161 leden.
Helaas moest aan de vooravond van de start van dit seizoen het team Sportlust zich terugtrekken.
Er is dus sprake van een licht verval. Een paar teams moesten (noodgedwongen) stoppen en een paar
teams gingen elders darten.
Op het moment van schrijven zit het ledenbestand weer iets in de lift (171 actieve leden en 4 niet
actieve leden). Er hebben zich 2 teams aangemeld die vanaf januari 2016 mee zullen doen.
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