Notulen ALV /
Teamcaptainsvergadering
15 September 2021 20.00 uur
1. Opening van de Voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Als bestuur zijn we blij
iedereen weer te zien en dat er gehoor is gegeven aan het verzoek dat alle captains
aanwezig moesten zijn. Na een bewogen jaar van corona en Lockdowns mogen we
gelukkig weer bij elkaar komen en gaan we hopelijk in oktober van start met de
competitie.
2. Notulen
a. Notulen van de ALV vergadering 1 juli 2020 worden goedgekeurd door de leden
b. Notulen van de BALV vergadering 31 augustus 2020 worden goedgekeurd door de
leden
3. Vooruitblik nieuwe seizoen
a. Competitie / Beker (Live Loting) + voorstel puntentelling
I.v.m. het nieuwe seizoen heeft het bestuur een voorstel om, dit via een live
stream op onze Facebook pagina. Door de leden wordt dit initiatief goedgekeurd.
Ook voor de puntentelling met betrekking tot de competitie is er een voorstel van
het bestuur.
Voorstel : we werken niet meer met gewonnen legs maar bij het winnen van een
wedstrijd verdient men 1 punt. Mochten er 2 teams aan het einde van de
competitie gelijk eindigen dan wordt er gekeken naar aantal gewonnen en verloren
legs. De leden stemmen hier op tegen. De puntentelling blijft dus gehandhaafd
zoals hij was.
b. Teambeheer
Vanaf begin van de nieuwe competitie gaan we werken met teambeheer. Daar alle
teams al ingeschreven staan hoeven de huidige teams dus niet door hun captains
worden aangemeld, dit regelen Romano en Erik.
Erik gaat de ledenadministratie doen en Romano het wedstrijdsecretariaat met
behulp van Erik. Inloggen in teambeheer kan met je lidnummer. Als men vragen
heeft over het gebruik van teambeheer of het inloggen kan met straks in de pauze
bij Erik of Romano terecht.
Met een presentatie laat Erik kort zien hoe teambeheer werkt. Tevens is er een
video beschikbaar op de website van de DVS met een uitgebreide uitleg.
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c. Website
De afgelopen tijd heeft het bestuur hard gewerkt aan een nieuwe en een eenvoudig
te bedienen website. Deze staat nu live Via het contactformulier op de site kunnen
de leden vragen stellen en/of opmerkingen en tips doorgeven.
Vanuit de leden komt een opmerking over het kleurgebruik en het logo wat op de
website staat. Men geeft aan dat bij een ALV vergadering in het verleden is
gestemd over het wijzigen van het logo, er is toen vanuit de leden tegen wijziging
van het logo is gestemd. Ook zouden er in het huishoudelijk regelement of statuten
staan dat het wijzigen van de huisstijl alleen gedaan mag worden als de ALV hierin
voor heeft gestemd.
Joan bleek deze vraag al eerder te hebben gekregen en heeft dit helemaal
uitgezocht. Volgens de notulen van de ALV, waar dit in besproken is, blijkt dat er
niet gestemd is over het logo maar dat tijdens de vergadering is gebleken dat de
leden tijdens de vergadering aan hebben gegeven dat zij liever het oude logo
behouden.
Daarnaast blijken er in de statuten en in het huishoudelijk regelement niets
vermeld te staan over het niet mogen wijzigen van de huisstijl door het bestuur en
ook niet dat dit door de ALV goedgekeurd moet worden. Om toch de mening van de
leden te peilen is er gevraagd wie het eens is met de nieuwe huisstijl hierop heeft
de meerderheid van de leden de nieuwe huisstijl goedgekeurd.
d. WBTR en wijziging statuten
Op 1 juli 2021 is er een nieuwe wet ingegaan, genaamd de WBTR.
In deze wet kunnen bestuursleden persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door
schade wegens (of bij) wanbeleid. Om dit te voorkomen zijn er bij de WBTR wet
een aantal zaken die vast moeten komen te liggen in de statuten. Hierdoor is het
bestuur genoodzaakt een aantal wijzigingen aan te brengen in de statuten. Joan
laat via een Powerpoint presentatie zien wat de WBTR inhoud en welke wijzigingen
wij moeten maken.
Wat houd deze wet in?
• Een bestuurder is wettelijk verplicht om zijn taken behoorlijk te vervullen.
• Wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur en er ontstaat schade kan de
bestuurder voor die schade aansprakelijk gesteld worden. Het gaat hierbij niet om
kleine fouten maar ernstig verwijtbaar handelen.
• In de WBTR wordt dat geëxpliciteerd, dat bij een faillissement bestuurders die zich
schuldig maken aan fraude of andere vormen van ernstig taakverzuim hoofdelijk
aansprakelijk gesteld kunnen worden.
• Om fraude te voorkomen worden er een aantal afspraken binnen het bestuur
vastgelegd
•
•
•
•

Belangrijkste punten zijn:
Alle bestuurders worden ingeschreven in de KVK
Voor bedragen boven de 500 euro worden er standaard 3 offertes opgevraagd
Bij het stemmen binnen het bestuur wordt gekeken naar tegenstrijdig belang
Het hanteren van het 4 ogen principe
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•
•

Het bijhouden van een administratie van alle bezittingen van de DVS die een
bestuurder in bruikleen heeft
Afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering
Belangrijk punt is dat deze wijzigingen moeten vanwege de wetgeving, maar het
bestuur moet ook de ALV om goedkeuring vragen bij wijzigen van statuten. De ALV
is dus gevraagd te stemmen voor een wijziging in de statuten in het belang van de
WBTR. Bestuur geeft ook aan dat als men tegen stemt wij als bestuur genoodzaakt
zijn om te stoppen als bestuur omdat wij niet persoonlijk aansprakelijk willen zijn
op het moment dat wij als vereniging niet aan de WBTR voldoen.
Naar aanleiding van de uitleg komt er een vraag vanuit de leden. Hierin wordt
aangegeven dat de ALV altijd moet stemmen na wijziging in de statuten. Deze
worden dan bekeken door de ALV en daarna goedgekeurd. Joan heeft ook dit
uitgezocht en dit is niet correct. Het bestuur dient voorafgaand aan het wijzigen de
ALV op de hoogte te stellen welke wijzigingen zij willen aanbrengen. Hierop moet
de ALV dan stemmen. Bij goedkeuring zal het bestuur de wijzigingen in de statuten
laten doorvoeren door een notaris.
Afgesproken is dat wij de wijzigingen die wij in de statuten willen doorvoeren
publiceren op de website, leden kunnen dan hierop reageren. De ALV gaat, na
stemming akkoord met het aanpassen van de statuten.

-

-

Huishoudelijk regelement versus Statuten!
Huishoudelijk regelement :
In het huishoudelijk regelement staat
Bestuursfunctie voor een periode van 4 jaar
Wordt geen maximaal aantal termijnen genoemd
Statuten
In de statuten staat
Bestuursfunctie voor een periode van 3 jaar
Wordt een maximum van 3 termijnen genoemd
AlV wordt gevraagd welke optie zij willen zodat 1 van beiden kan worden
aangepast.
ALV stemt voor optie 4 jaar en onbeperkt herkiesbaar.

e. Laco Dames en Heren
Helaas door Corona is er maar een half seizoen gespeeld en is de competitie niet
afgemaakt en zijn er ook geen finaledagen geweest. Wij hopen dat komend seizoen
beter zal gaan
f. Activiteiten en sponsoring
Bestuur is actief bezig sponsors te werven voor de website en straks ook voor 1 van
de NDB rankings, Daarnaast willen wij ook graag een paradartstoernooi organiseren
en zijn we ook bezig met als Corona dit toelaat andere activiteiten te organiseren
voor de leden.

Secretariaat: Joan Westerhof
G.D Jordensplein 66
7417 ZP DEVENTER
secretariaat@stedendriehoekdarts.nl

NL15 ABNA 0422 875 767
KvK 40104154
www.stedendriehoekdarts.nl

PAUZE

4. Jaarverslag Penningmeester
Monique laat de cijfers zien, Hierop komen geen vragen
5. Jaarverslag Kascommissie
Robbie Gerritsen geeft aan dat hij erg tevreden is met onze penningmeester dat zij
haar werk zeer goed heeft gedaan en dat de kascommissie Decharge verleent.
6. Vaststelling begroting 2020, 2021 en 2022
Begroting wordt goedgekeurd door de ALV
7. Vaststelling contributie
Het bestuur stelt een contributie verhoging voor van 5 euro vanaf seizoen
2022-2023
Deze wordt goedgekeurd door de ALV
8. Jaarverslagen
Door de corona zijn er geen jaarverslagen vanuit Secretaris, Wedstrijdsecretariaat of
ledenadministratie
Kort gezegd secretaris is bezig geweest met de WBTR, en het
wedstrijdsecretariaat/ledenadministratie met de website en teambeheer.
11. Jaarverslag Tuchtcommissie
Daar er geen competitie was is er ook geen tuchtzaak geweest
12. Verkiezingen/voorstellen bestuursleden en aftredende bestuursleden
a. Verkiezing bestuursleden
Penningmeester
Algemeen Bestuurslid

Aftredend => herkiesbaar
Vacant

Kandidaten:
Monique van der Horst (Penningmeester)
Geert Panhuis (Algemeen Bestuurslid)
b. Verkiezing Kascommissie
c. Verkiezing Tuchtcommissie
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Monique van der Horst wordt met meerderheid van stemmen herkozen als penningmeester
Geert Panhuis wordt met meerderheid van stemmen gekozen als algemeen bestuurslid
b. Kascommissie met goedkeuring ALV Robbie Gerritsen, Randy Steijn en Dorien
Wannet
c. Tuchtcommissie met goedkeuring ALV Gerrit Derksen. Jo-Anne Lijnsvelt en
Frank Wannet
14. 170 certificaten
Certificaten zijn meegegeven aan de teamcaptains
15. Rondvraag
Geen vragen

Secretariaat: Joan Westerhof
G.D Jordensplein 66
7417 ZP DEVENTER
secretariaat@stedendriehoekdarts.nl

NL15 ABNA 0422 875 767
KvK 40104154
www.stedendriehoekdarts.nl

