
 

 

 

 Notulen Algemene Ledenvergadering Dartsvereniging Bijdorp.  

Aanwezig: Constant Harte, Peter Vellinga, Aad Stam, Marco Wessel, Bas Blaak, Rien Olsthoorn, 

Dennis Speelmeijer en  

Robert Danzig.  

Afw m kennisgeving: Diana Blaak, Daniël Kremers, John van Loenen, Jan Verspeek, Sandra Wessel 

en René Kooijmans.  

Tijd: 9-oktober-2017, 20:00 uur.  

Plaats: Het Trefpunt Bijdorp (de Barak).  

1. Opening.  

2. Bestuur en Algemene zaken (R. Danzig).  

2.1 Algemene zaken.  

We zijn weer begonnen met de nieuwe competitie. Hellaas weer met iets minder leden van het 

voorgaand seizoen. Ook een oorzaak is dat een aantal leden gezondheidsproblemen hebben. we 

hopen hen weer terug te zien als het weer beter met hun gaat. In Mark van Kekem hebben we een 

nieuw lid kunnen verwelkomen. Verder was er niet veel mede te delen.  

2.2 Nieuw bestuur Wijkvereniging Bijdorp (Aad Stam).  

Dit agenda punt werd voornamelijk behandeld door Hoofdbestuurslid Aad Stam.  

Het bestuur van de wijkvereniging is al een tijdje incompleet. Al enkele jaren wordt er te vergeefs 

gezocht naar een nieuwe penningmeester. Ook de voorzitster Rosa Seinen heeft haar functie 

neergelegd omdat ze in het oosten van het land is gaan wonen. Ook een aantal huidige 

bestuursleden van de Wijkvereniging hebben te kennen gegeven om vanwege leeftijd en pensioen 

het rustiger aan willen doen. Het tekort aan nieuwe bestuursleden en vrijwilligers is zo nijpend als dit 

zo blijft de Wijkvereniging ophoudt te bestaan en zo ook de Dartsvereniging.  

Onder andere tijdens het wijkontbijt werd een oproep gedaan aan de mensen om zich aan te melden 

voor het hoofdbestuur en als vrijwilliger. Gelukkig heeft dat veel enthousiaste reacties opgeleverd. 

Enkele mensen hebben zich aangemeld. Ook heeft iemand zich aangemeld om het 

penningmeesterschap op zich wil nemen.  

In de eerste tijd krijgen de nieuwe mensen enkele taken en werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken 

wat men wil doen en welke functie die gene wil.  

2.3 Bestuur Dartsvereniging Bijdorp.  

Elk bestuurslid van de Dartsvereniging heeft te kennen gegeven om door te gaan. En de leden gingen 

akkoord. De samenstelling van het Dartsbestuur is als volgt.  

Voorzitter: Robert Danzig.  

Penningmeester: Rien Olsthoorn.  

Wedstrijdsecretaris: Peter Vellinga.  



 

 

Toernooileider: Bas Blaak.  

Materiaalbeheerder: John van Loenen.  

Voor de volledigheid de overige functies:  

Bar: Marjo Oorschot (tot 21:00 uur daarna bestuur).  

Webmaster: Dennis Speelmeijer.  

Facebookbeheer: Robert Danzig.  

3. Competitie (P. Vellinga).  

3.1 Verloop van de competitie.  

Voor het eerst een nieuwe competitieopzet. In plaats vanaf het begin een A en een B-poule. Spelen 

de leden eerst één tegen iedereen (één grote poule dus). Daarna zullen de bovenste helft in de stand 

de A-poule vormen en de onderste helft de B-poule. In de A en de B-poule worden dan vervolgens 

twee keer tegen elkaar gespeeld. Begin eind oktober.  

Op zich verloopt de competitie goed. De leden zijn gezellig en sportief en er hebben zich gelukkig 

geen incidenten voor gevallen. Maar er is echter wel een probleem.  

Enkele leden zijn enkele weken afwezig geweest en lopen daarom aardig wat wedstrijden achter. 

Hierbij ontstaat het risico dat deze leden hun achterstand wat betreft de gespeelde wedstrijden nog 

niet geheel hebben ingelopen. En dit zou een vals competitie uislag kunnen geven. Dus dat darters 

onterecht in de A of B-poule terechtkomen.  

voorgesteld werd onder andere om gewoon in één poule te blijven spelen zodat de spelers met 

wedstrijd achterstand dit gewoon kunnen inlopen. Maar ieder is het eens dat het in principe na een 

paar weken wel duidelijk is wie er in de A-poule en wie in de B-poule gaan spelen. Dus zal het effect 

van de te weinig gespeelde wedstrijden minimaal zijn.  

Dus de opzet blijft ongewijzigd.  

4. Financiën (R. Olsthoorn).  

4.1 Financieel verslag.  

Financieel zijn we een gezonde club. Echter het eigen vermogen van de club loopt al een paar jaar 

achter elkaar terug. Het gaat elk jaar om kleine bedragen maar toch. Om dit tegen te gaan hebben 

we al de volgende maatregelen genomen.  

Een grote uitgave post van de club zijn de bekers. Hierdoor leggen wij bij toernooien er altijd geld op 

toe. En vooral bij de koppeltoernooien waarbij het aantalbekers dubbelop is. als maatregel hebben 

wij bij enkele toernooien andere prijzen dan bekers ingevoerd. Zoals bijvoorbeeld 

boodschappenmanden etc.  

Ook laten wij geen duur eten meer aanrukken zoals pizza's en Chinees. De afgelopen toernooien 

hebben wij broodjes kroket, frikandel en bal gedaan.  

Beide maatregelen werden door de leden goed ontvangen.  

Een andere maatregel is dat het toernooigeld is omhoog gegaan van €5,- naar €7,50.  

4.2 Voorstel verhoging Contributie.  



 

 

Echter de inkomsten van de club loopt ook terug. Dit komt vooral dat we minder leden hebben. Dus 

naast efficiënter omgaan met ons geld is er nog een maatregel nodig om onze club over de lange 

termijn financieel gezond te houden.  

Voor het eerst in de geschiedenis van onze club stelt het bestuur voor om de contributie te 

verhogen.  

Het voorstel is een contributieverhoging van €1,50 naar €2,-. Deze verhoging gaat in per januari 2018 

dus voorjaarscompetitie 2018.  

Het voorstel is door de aanwezige leden aangenomen. Dus per 1-januari-2018 zal de contributie 

worden verhoogt van €1,50 naar €2,-.  

5. Toernooien (B. Blaak).  

5.1 Plannen voor toernooien dit seizoen.  

Zoals al gezegd Bas heeft veel geld op de toernooien kunnen besparen.  

Er zijn twee toernooien gepland dit seizoen.  

29-oktober-2017 12:00 uur: een tussentijdstoernooi.  

17-december-2017 12:00 uur: Het eindtoernooi om de DV Bijdorpbokaal en prijsuitreiking 

competitie.  

Het plan voor de tussentijdstoernooi is een singletoernooi, dubbel in en dubbel out. De prijzen zijn 

boodschappen tassen (met inhoud natuurlijk) en andere cadeaus in de vorm van boodschappen, bier 

etc. etc.  

Als eten zal er weer broodjes bal, frikandel en kroket zijn. Robert Danzig probeert zijn moeder zover 

te krijgen om broodjes shoarma te maken.  

Het eindtoernooi wordt gehouden zoals altijd. echter wel afhankelijk van het aantal deelnemers. De 

hoofdprijs is natuurlijk de wisselbeker DV Bijdorp bokaal. De prijzen zullen nu wel bekers zijn. Dit geld 

ook voor de competitie.  

6. Materiaal.  

6.1 Verslag van materiaalbeheerder.  

De verlichting op de club is niet optimaal. Er zal dus gekeken moeten worden naar nieuwe 

verlichting. LED verlichting is een goede optie. Dit moet wel in samenwerking met het hoofdbestuur 

van de Wijkvereniging omdat het gaat om een verandering in het gebouw.  

Dit wordt wel een uitgavenpost.  

Het materiaal gaat vaak kapot omdat de karren niet optimaal zijn. En moet dus ook worden gekeken 

naar nieuwe karren waarin men het materiaal kan opbergen zonder dat het beschadigd.  

Onze kas is een rommeltje. Ook gaan we de dartkast uitmesten. Kijken wat bruikbaar is en wegdoen 

wat niet bruikbaar is.  

6.2 Onderhoud van het materiaal in de nabije toekomst.  

Qua onderhoud zijn er nog enkele kleine reparaties nodig. Dit zal lopende dit seizoen uitgevoerd 

gaan worden.  



 

 

7. Toekomst van onze vereniging (allen).  

Discussie/ brainstormsessie of hoe men het noemen wilt over de toekomst van onze club.  

De club heeft veel minder leden dan voorheen.  

Waar we een paar jaar terug nog rond de 40 leden hadden, hebben we nu nog rond de 20. Een 

halvering dus. Om de club bloeiend te houden hebben we dringend nieuwe leden nodig.  

Enkele ideeën zijn geuit.  

* Contact zoeken met de darters van Tuindorp.  

* De leden die in een dartteam zitten promoten de dartclub tijdens hun wedstrijden.  

* Advertentie plaatsen in de (lokale) krant.  

* Toernooien naar zaterdagavond verplaatsen zodat de leden die we nu hebben meer komen 

opdagen.  

Het bestuur zal de ideeën gaan bekijken en daarop terugkomen.  

8. Rondvraag.  

Aad Stam: Sponsoring?  

We hebben nu John van Loenen als sponsor. Verder is er niemand. Een tijdje geleden heeft Robert 

Danzig de eigenaar van "de Speijkermand" een bekende gereedschapswinkel op de Oude Binnenweg 

in Rotterdam benaderd. Tot sponsoring is het niet gekomen omdat de zoon de zaakheeft 

overgenomen en de zaak qua oppervlakte heeft verkleind.  

Sluiting.  

De voorzitter Robert Danzig bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en input en sluit de Algemene 

Ledenvergadering 2017. 


