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 Notulen ALV D.V.S. 

Speeltuinvereniging De IJssel 

1 juli 2020 19.30uur 

 

 
  

Gast: geen  
Notulist: Monique van der Horst 
Leden: 52 exclusief bestuur DVS 
  
 
 1.  Opening van de Voorzitter 
Gerrit Derksen opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze avond. 
Vanwege Corona een rare gewaarwording op anderhalve meter. 
 
 
 2.  Notulen Teamcaptains vergadering  03 september 2019 

Gecontroleerd en goedgekeurd. 
 
 3.  Jaarverslag Penningmeester 
Monique verteld dat het een rustig jaar is geweest, geen rare dingen. 
 
 4.  Verslag Kascommissie. 
Kascommissie Geert Panhuis, Bianca Hietbrink, reserve Wilco van Luttikhuizen 
Geert meldt: complimenten aan Monique voor volledige administratie en duidelijke 
antwoorden op vragen. 
Kascommissie verleent décharge aan bestuur voor financieel beleid 2019/2020. 
 

 5.  Vaststelling begroting 2020-2021 
Bij begroting zitten ook de werkelijke cijfers, er waren geen op- en of aanmerkingen 
Goedgekeurd. 
 
 6.  Vaststelling contributie 2020-2021 
De contributie blijft € 30,00 
 
 7.  Jaarverslag Secretaris/ wedstrijdsecretaris 
Vanwege het feit dat Hans Senders weg is gevallen heeft Erik het secretariaat vervuld. 
124 teams waren ingeschreven. 
We hebben de promotie/degradatie voor aankomend seizoen gebaseerd op een halve 

competitie. 
Laten we hopen dat we in september/oktober weer mogen beginnen. 
 
 8. Jaarverslag Jeugd Ranking, 2019-2020 
Ranking gehouden, steeds dezelfde jeugd 
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 9. Jaarverslag Jeugd 
Op maandagavonden bij WSV de IJssel trainingsavonden gehouden, opkomst niet hoog. 
 
 
10. Jaarverslagen  (LACO teams) en vooruitblik volgend seizoen. 

LaCo heren met Marcel van Putten als captain hebben een redelijk seizoen achter de rug 
met natuurlijk als dieptepunt het annuleren van alle competities. 
Voor de LaCo dames met captain Mery Wolsink nog slechter, sowieso niet door naar de 
finaledagen, het leek nog redelijk op papier omdat het seizoen niet was afgemaakt. 
LaCo jeugd ?? 
 
11. Verkiezing/voorstellen bestuursleden en aftredende bestuursleden 
 - Voorzitter,    aftredend  => NIET herkiesbaar 
 - Secretaris,    Vacant 
 - Wedstrijdsecretaris,  aftredend  =>herkiesbaar 
Kandidaten: 

Karin Kamphorst(voorzitter) 
Joan Westerhof (secretaris) 
Romano Körver (algemeen bestuurslid) 
Wenno van Luttikhuizen (algemeen bestuurslid) 
 
Erik Top is herkozen, bovenstaande kandidaten met algemene stemmen gekozen. 
 
12. Pauze 
 
13.  Vooruitblik volgend seizoen 

• Bestuur zoekt naar goede versterking zodat ook de DVS nog jaren voort kan blijven 
bestaan, met de nieuwe bestuursleden kunnen we in ieder geval vooruit 

• NDB ranking, seizoen 20/21, nog niks over bekend, maar voor ons is het faciliteren 
van een NDB ranking wel weer een must 

• Competitie indeling. Uitgangspunt is de indeling/promotie/degradatie na een half 
seizoen 

• Laco teams vooruitzicht. Heren krijgen een nieuwe captain  Daan Lijnsvelt 
• Activiteiten sponsoring. Als bestuur zullen wij ons hier ook op gaan richten 
• Para Darttoernooi het toernooi wat in December hier in deze locatie is gehouden 

was een groot succes, zo groot dat we zelfs al bezig waren dit in mei/juni te 
herhalen. Helaas is Corona de spelbreker geworden. 

 
14. Verkiezing Tuchtcommissie 
Na overleg zijn Frank Wannet, Jo-Ann Lijnsvelt met Gerrit Derksen als voorzitter van de 

tuchtcommissie gekozen. 
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15. Samenstelling  Banencommissie  
Deze wordt onder leiding van Tamara aangestuurd. 
Aanmelden kan bij Tamara 
 
16. Aanpassing reglementen 

Artikel 3.2  minimaal 10 team, maximaal 12 teams 
 

17. Uitreiking 170 Certificaten. 
Vanwege Corona niet uitgereikt door de NDB 
Zijn wel genoteerd en ingediend, zo gauw deze binnen zijn worden ze op een ALV of TC 
vergadering uitgedeeld. 
 
18. Rondvraag (indien minimaal 24 uur voor ALV schriftelijk ingediend) 

Marinka en Bianca Was de “ oude” tuchtcie op de hoogte van de verkiezing. 

Karin (voorzitter)  dat weet ik niet, ik zit hier net… 
 

Brenda Kunnen we hier nog iets aan doen, misschien terugdraaien? 

Karin Dat kan niet, er is over gestemd, maar ik ga het uitzoeken wat wel en niet 
mogelijk is, hier moeten de statuten/huishoudelijk reglement uitsluitsel over geven. 
 

Geke Kuper Opmerking, 2 locaties in dezelfde straat in Brummen is wel erg verwarrend. 
 

Jo-Ann Lijnsvelt Kunnen we nog ergens zien welke banen zijn goedgekeurd? 

Karin Gaan we naar kijken of er iets gedaan kan worden 
 
19. Sluiting  
 
Voorzitter sluit de vergadering om 21.00uur 
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