
 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering Dartsvereniging Bijdorp. 
 

Aanwezig: Bas Oorschot, Aad stam, Daniël Kremers, Jasmine Kremers, Gerrit van 

  der Windt, Marco Wessel, Dennis Speelmeijer, Diana Blaak, Johan Schot, 

  Constant Harte, René Kooijmans, Peter Vellinga, Bas Blaak, Rien  

  Olsthoorn en Robert Danzig. 

 

Tijd:  29-oktober-2018 om 20:00 uur. 

Plaats:  Het Trefpunt Bijdorp (de Barak). 
 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

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

2.1 Algemene zaken. 

Een paar mededelingen van algemene aard. 

Wat betreft aantal leden is de club gelijk gebleven. 

De barbezetting is Bas Blaak, Robert Danzig, Rien Olsthoorn, ook Aad Stam valt regelmatig 

in. 

R. Danzig begint in december aan een nieuwe baan in de 3 ploegendienst. 2 van de 3 avonden 

hoeft hij er niet vroeg uit dus dat komt beter uit met het afsluiten van de speelavonden. 

 

2.2 Wijkvereniging Bijdorp. 

Niet veel mededelingen behalve dat de barprijzen na vele jaren zijn verhoogd. Dit moest om 

de kosten te dekken. 

De Tap is blijvend. 

Er zal gekeken worden om de flesjes Hertog Jan weer te bestellen. 

 

2.3 Bestuur Dartsvereniging Bijdorp. 

De club komt nog een bestuurslid te kort. Namelijk de Materiaalbeheerder. Deze taak wordt 

nu waargenomen door Bas Blaak en Robert Danzig. Opgemerkt is dat het moeilijk is om 

bestuursleden te krijgen. 

 

Aan de huidige bestuursleden werd gevraagd of zij voor volgend jaar beschikbaar zijn. Peter 

Vellinga, Bas Blaak en Robert Danzig gaven aan om nog beschikbaar te zijn. Rien Olsthoorn 

gaf ook aan om voor volgend jaar beschikbaar te zijn mits er niemand anders opstaat. 

 

Daarna werd er aan de aanwezige (niet bestuurs) leden gevraagd of zij hiermee akkoord 

gingen. De leden gingen akkoord. 

Het betuur ziet er als volgt uit. 

 

Penningmeester: Rien Olsthoorn. 

Wedstrijdsecretaris: Peter Vellinga. 

Toernooileider: Bas Blaak. 

Voorzitter:  Robert Danzig. 

Materiaalbeheerder: Vacant; wordt voorlopig waargenomen door Bas Blaak en Robert 

Danzig. 

 



 

 

Tijdens het rondje waarin gevraagd werd of de leden akkoord gaan met de samenstelling van 

het bestuur kwam René Kooijmans met een paar punten wat hem erg dwars zit. Dit zal 

worden behandeld in 7. Agendapunten ingebracht door de Leden. 

 

3. Competitie (P. Vellinga). 

3.1 Verloop van de competitie. 

Het eerste deel van de competitie zit er op. Nu is de deling gemaakt tussen de A en de B-

poule. De grootste uitdaging is "op tijd klaar zijn". Het volgende is voorgesteld. 

Voorstel is om de competitie door te laten lopen tot januari 

Dat wil zeggen dat we een beetje op het ouwe terug vallen maar wel heel leuk er gaan in deze 

opzet 

3 promoveren vanuit de B-poule en dan natuurlijk 3 degraderen uit de A-poule 

In januari als deze is afgelopen gaan we weer door met een  A-poule en B-poule tot de zomer 

vakantie 

Na de zomer willen we weer 1 poule omdat voor de mensen toch ook de kans krijgen om 

tegen een betere speler te gooien deze poule is dan 1 keer per jaar 

 

3.2 Schrijven. 

We hebben een aantal nieuwe leden die veel moeite hebben met rekenen en dus ook met 

schrijven. Normaal is het zo één darter is ook één schrijver. Echter nu is deze stelregel in de 

dartssport op sommige leden niet van toepassing. Een simpel rekensommetje leert ons dat zo 

een schrijvers tekort ontstaat. En dat zo meer druk komt te liggen bij de leden die wel redelijk 

tot goed kunnen rekenen. En onder andere dit feit is de oorzaak dat veel leden minder plezier 

hebben op onze speelavonden en vinden dat de sfeer achteruit gaat. (zie punt van René 

Kooijmans).  

Ook hier een stevige discussie. Kort samengevat: 

Sommige leden vinden iedereen moet altijd proberen er voor te gaan om het schrijven op te 

pakken. ook al kost het veel moeite. En niet zomaar accepteren dat sommige leden weigeren 

om te schrijven om welke reden dan ook. 

Sommige leden vinden hoe goed sommige leden hun best doen om het schrijven op te pakken; 

zij missen simpelweg de rekenvaardigheid om het schrijven op te kunnen pakken. 

Ook speelt onzekerheid en angst om fouten te maken en angst om voor joker te staan wanneer 

men een fout maakt ook een rol waarom sommige leden niet (kunnen) schrijven. Verzekerd 

door alle leden wordt dat niemand scheef wordt aangekeken wanneer men rekenfouten maakt, 

en dat ook niemand voor joker staat wanneer men fouten maakt. 

Om het schrijfprobleem te verhelpen en om mensen die moeite hebben met rekenen te helpen 

is het volgende voorgesteld. 

 

Op sommige banen komt een elektronisch bord te hangen. Dit voorstel is aangenomen. 

Schrijf en rekentraining om mensen te leren schrijven. Het hoe en wat wordt bekeken. 

Er op letten wie bij wie schrijft. Bijvoorbeeld vorkomen dat een minder ervaren schrijver 

schrijft bij darters die minder ervaring hebben met rekenen. 

 

4. Financiën (R. Olsthoorn). 

4.1 Financieel verslag. 

Eind juni €1900,-  in kas. Iets meer dan afgelopen jaar. Meestal speelt de club quitte soms een 

licht verlies en soms een lichte winst. Financieel doet de club het goed. 

Uitgaven dit seizoen is september zijn de nieuwe dartsborden. Ook zullen en een paar 

elektronische dartsborden worden aangeschaft. 

 



 

 

Ook kan er weer subsidie worden aangevraagd bij gemeente en VSB. Daar wordt naar 

gekeken. 

 

5. Toernooien (B. Blaak). 

5.1 Plannen voor toernooien dit seizoen. 

Voor dit seizoen hebben we alleen het eindtoernooi op 16 december 2018. Omdat de 

competitie wordt verlengd tot januari kan de datum wijzigen. 

Wel kiezen we voor een andere opzet als afgelopen editie. 

 

6. Materiaal (R. Danzig en B. Blaak). 

6.1 Verslag van materiaalbeheerder. 

September dit jaar weer nieuwe borden aangeschaft. 

Schrijfstiften zijn er zat. Deze werden gesponsord door PCS het uitzendbureau waarbij Robert 

Danzig werkt. 

Er worden een paar elektronische darborden aangeschaft. 

 

6.2 Onderhoud van het materiaal in de nabije toekomst. 

Er moet gekeken worden naar de verlichting. De Wijkvereniging zal de kosten dragen. 

Er moet een plan worden gemaakt om de verlichting te verbeteren. 

 

Voorgesteld werd om dartmatten aan te schaffen. Echter onze oches zijn nog goed genoeg. 

Maar wel een goed idee voor de toekomst. 

 

7. Agenda punten ingebracht door leden. 

Vooraf zij er geen agendapunten ingebracht door de leden. Maar René Kooijmans kwam in de 

agendapunt 2.3 Bestuur Dartsvereniging Bijdorp met een aantal zaken wat hem erg dwarszit. 

 

De Dartsvereniging en de sfeer van de speelavonden gaan al een tijd erg achteruit. Dit werd 

beaamd door veel leden en enkele bestuursleden. Tijd voor een praatje is er niet. Het is alleen 

gooien en schrijven en meer niet. De gezelligheid en sfeer is totaal weg. De oorzaak is dat er 

de laatste jaren veel leden weg zijn gegaan en het tekort aan schrijvers. 

René uitte hierbij stevige kritiek op het bestuur. Het bestuur is volgens René te passief en 

gelaten, Het bestuur onderneemt volgens René te weinig actie om dit tij te keren. Er kwam 

natuurlijk een goede stevige discussie hierover. 

Maar iedereen is het er over eens dat de sfeer inderdaad niet meer is zoals het was en niet 

meer zoals het hoort te zijn. en als dit zo doorgaat de Dartvereniging vroeg of laat ophoudt te 

bestaan. Ook is iedereen het er over eens dat er nu echt actie ondernomen moet worden. En 

voornamelijk door het bestuur. 

een paar dingen zijn geopperd. Zoals: 

 

Contact zoeken met oud leden, Rien gaat een lijstje maken van oud leden waarmee de Club 

contact gaat zoeken. 

 

Voorstel Aad Stam: Het bestuur moet een actieplan maken met maatregelen en acties om dit 

tij te keren en meer leden te krijgen. Dit voorstel moet over een maand af zijn. Het bestuur 

pakt dit op. 

 

Het schrijven of beter gezegd het gebrek daaraan kwam ook in deze discussie aan de orde. En 

is behandeld in punt 3.2 Schrijven. 

 



 

 

8. Rondvraag. 

Geen vragen. 

 

9. Sluiting. 

Uit deze drukbezochte Algemene Leden Vergadering zijn er twee uitdagingen gekomen voor 

de club en vooral voor het bestuur. 

 

De sfeer die al een poosje langzaam maar zeker aan het teruglopen is moet worden verbetert. 

Ook moeten er nieuwe leden worden aangetrokken. 

 

Het schrijfprobleem moet worden opgelost. 

 

Deze uitdaging werd onderkend door de voorzitter Robert Danzig. En het bestuur gaat ermee 

aan de slag. En het bestuur kan alle input, ideeën en enthousiasme van de leden goed 

gebruiken. 

 

De voorzitter sluit de Algemene Leden Vergadering van 2018. 

 

Alle leden die op de Algemene Ledenvergadering aanwezig waren bedankt voor jullie 

aanwezigheid, input, kritiek en ideeën. Deze ALV was wat mij betreft een echte ALV zoals een 

ALV hoort te zijn, en geen verplicht jaarlijks riedeltje. Aan een pittige ALV als deze kan men 

zien dat er veel leden zijn die begaan zijn met het lot van onze club. Echte club liefde En daar 

ben ik trots op! 

Iedereen bedankt daarvoor.  

 

Robert Danzig. 

  


