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Diagram voorzijde: Stand uit de partij G. Mollink – G. Schirinzi, Provinciale Clubcompetitie 
PODB 2021/2022, Hammerdammer -EDC Enschede 2021-11-02  
Zwart won spectaculair door 35-40 44x35  24-29 33x24 22x44 49x40 en zwart heeft met 14-
20 precies het benodigde tempo. Er volgt een mooie vijf-klapper naar veld 48.  
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Personalia en Leden van Verdienste 
 
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van de volgende dammers: 
 
 
2022  
Johan van Dijk   Witte van Moort 
Bennie Hendriks   Witte van Moort/Eelen en Rhaan 
Bert Drent    Witte van Moort 
Rob Hendriks    DDC Deventer 
 
 
2021 
Nico Engelsman   SSS Kampen 
Albert Potkamp   SSS Kampen 
Mans Veltink    HDC Hardenberg 
Henk Brouwer   DDD Dedemsvaart 
Jan van Nuil    Witte van Moort 
Roelof Schippers   Witte van Moort 
Hans Larooij    Lelystad 
Arend Dekker    DDD Dedemsvaart 
 
 
2020 
Geert Engels    Twentes Eerste 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huidige Leden van verdienste PODB zijn: 
 
Dhr. C. Barends, dhr. H. Boers, dhr. J.F. Gerritsen, dhr. A.J. Heikoop, dhr. S. Nikhilananda, 
dhr. G. Schuurman, dhr. J. Siegers, dhr. A.J. Steenbergen. 
 
PODB Leden van verdienste PODB in het verleden waren: 
 
Dhr. B. Koster, dhr. F. Kuiper, dhr. J. Rustenhoven, dhr. F.Verhoeven, dhr. B. Karman, dhr. E. 
Westerveld, dhr. B. Wiggers. 
 
PODB Erelid waren: 
 
drs. P. Roozenburg, dhr. A. Jurg sr.  
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PODB Bestuur en Commissies 
 
 
Voorzitter:       Paul van de Veen 
Secretaris:      Bert Aalberts 
Penningmeester:      André Nijmeijer /Paul van de Veen 
Waarnemend penningmeester:   Paul van de Veen 
Jeugdleider:      Michel Stempher 
Competitieleider:      Gerwin Mollink 
Algemeen Adjunct:     Gert Brink 
 
Commissies & taken: 
Wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden  Gerbrand Hessing 
Sneldamcommissie Anton Jurg Toernooi  Coördinatie: Gert Brink 
Wedstrijd/Protestcommissie:  Leden: Jan Meester, Harrie Hoonhorst 
Beheerder website     Michel Stempher – jeugd 

Paul van de Veen – algemene zaken 
Bondsraadleden:  Persoonlijke titel:  

Gerbrand Hessing, Edwin Twiest 
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I. Jaarverslag voorzitter 
 
We kunnen het er allemaal over eens zijn. 2021 was een droevig jaar. 
Het begon in januari 2021 met de invoering van een avondklok. Die lockdown werd in 
februari verlengd en in maart zaten we in de 3e Corona golf. In juni ging de samenleving 
weer open met als resultaat dat er in juli snel stijgende besmettingen werden gezien.  
Pas in september was er een duidelijke daling en werd de verplichte 1,5 meter maatregel 
losgelaten. In november werden de 1e wedstrijden voor de provinciale clubcompetitie 
gespeeld. Maar het duurde niet lang. Oplopende besmettingen in november leverden 
nieuwe beperkingen op. Horeca moest dicht of tot maximaal 22:00 open. 
 

 
 
Op 18 november nam het PODB bestuur het besluit om voor 3 maanden de competitie stil te 
leggen net als Friesland en Gelderland.  
Al snel in januari 2022 werd duidelijk dat er van een provinciale clubcompetitie geen sprake 
meer was. Met wat kunst en vliegwerk kon de Nationale Competitie in maart voortgezet 
worden. Maar de enige denkbare beslissing was om nu alle verenigingen de tijd te geven om 
weer bij elkaar te komen en hun onderlinge competitie weer op te starten.  
Al het andere was even niet meer zo belangrijk.. 
 
We zien dit terug in de bestuursvergaderingen. 28 juni 2021, 30 augustus 2021 en daarna 
kwam het bestuur pas weer bijeen in maart 2022. Om iedereen toch zo goed mogelijk te 
informeren 
Een ALV was in 2021 niet mogelijk. (Wettelijk gezien was er een bepaling om die uit te 
stellen) In plaats van een ALV werd op 20 september het Voorzittersoverleg gehouden.  
Het verslag is daarom bijgesloten.  
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Toch gebeurde er bestuurlijk nog wel het een en ander. 
 
WBTR: 
Zo ging op 1 juli 2021 de “Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen” in werking.  
In de aanloop naar 1 juli waren er allerlei commerciële initiatieven die aanboden om 
verenigingen tegen vergoeding te adviseren over de “absoluut noodzakelijke 
statutenwijzigingen”.  
Maar bij wat nauwkeuriger kijken bleek dat allemaal niet zo erg nodig. 
De WBTR is bedoeld om het bestuur van verenigingen te verbeteren en de verplichtingen en 
aansprakelijkheid beter te regelen. Voor de vereniging met statuten is er geen enkele reden 
om nu ineens iets te gaan doen. Maar als over een paar jaar de statuten toch om een of 
andere reden gewijzigd gaan worden, dán is het verstandig om ze gelijk “WBTR-proof” te 
maken. De KNDB heeft modelstatuten beschikbaar en kan adviseren.  
 
Contributie in tijden van Corona: 
Het PODB bestuur nam het besluit om alle contributie van het seizoen 2020-2021 kwijt te 
schelden. Er waren geen activiteiten, er waren dus ook nauwelijks kosten.  
 
BTW problematiek: 
Ook op dit gebied is er veel geschreven en nagedacht in 2021. De invoering van de BTW 
plicht is onafwendbaar en ging per 01-01-2022 in. (Er loopt nog een initiatief van de 
Bridgebond om voor de komende 5 jaar compensatie van de Belastingdienst te krijgen). 
Voor de KNDB is eigenlijk alles wel duidelijk. Over contributie moet voortaan 21% BTW 
verrekend worden. Ooit zal de contributie dus omhoog moeten want de KNDB moet die 21% 
rechtstreeks afdragen. (En voor eigen KNDB rekening nemen, dat gaat een paar jaar en dan 
is het geld op….) 
Voor de PODB is alles duidelijker geworden. Het bestuur heeft een beroep gedaan op de 
Kleine Ondernemers-Regeling. Zolang de ‘omzet’ onder de € 20.000 blijft hoeft de PODB 
geen BTW administratie te voeren, hoeft dan ook geen BTW te rekeken, mag ook geen BTW 
terugvragen. 
Maar om onder die € 20.000 grens te blijven is het noodzakelijk dat de huidige manier van 
contributie-inning wordt veranderd. Nú int de PODB óók de KNDB contributie en daarmee 
zitten we dicht op die grens van € 20.000. 
Vandaar dat de KNDB twee modellen bekeken heeft. Álle contributie door de KNDB laten 
innen en het provinciale deel aan de provincies terugstorten. Of…. KNDB en PODB innen 
beiden apart hun contributie bij de verenigingen. 
Het eerste model zou betekenen dat er nauwelijks nog provinciale penningmeesters nodig 
zijn. In een tijd waarin bestuursleden bijna niet meer gevonden kunnen worden is dat een 
aantrekkelijk idee. 
Maar bij die centrale inning is tot op vandaag nog niet duidelijk of de Belastingdienst 
hiermee akkoord gaat óf gaat eisen dat ook over de provinciale contributies 21% BTW moet 
worden berekend. In dát geval schieten we met dit model niets op! 
Het meest waarschijnlijk is dat in de nabije toekomst de provincies los van de KNDB de 
contributie gaan innen. 
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Op het voorzittersoverleg werd stevig gediscussieerd over de relatie tussen de PODB en de 
KNDB. Moet een dammer lid zijn van de KNDB? Moet een dammer lid zijn van de PODB? 
Wie (op de site van de KNDB) terugkijkt naar de KNDB statuten ziet dat daarin al vanaf 2005 
(17 jaar geleden!) niet langer de bepaling bevat dat elk KNDB lid ook lid moet zijn van een 
provinciale bond. Omgekeerd staat er in de PODB statuten (en in bijna alle andere 
provinciale statuten) wel dat men lid moet zijn van de KNDB als lid van die provinciale bond. 
Het is dus niet zo alsof er kort geleden wijzigingen zijn geweest. De huidige situatie bestaat al 
17 jaar lang. Maar dat is op zichzelf geen reden om er niet over na te denken.  
 
Om te kunnen dammen is eigenlijk niet meer nodig dan een bord, schijven en een 
tegenstander. Omdat altijd tegen dezelfde tegenstander gaat vervelen ontstaan er 
verenigingen. Vanaf dat moment ontstaan er ook verplichting want de vereniging huurt een 
clublokaal, reikt prijzen uit, schrijft een clubblad en heeft een website.  
Maar al snel wil een vereniging haar krachten eens meten met een andere vereniging. Dus 
ontstaan er provinciale bonden waarin die wedstrijden geregeld worden. En een Persoonlijk 
Kampioenschap, en jeugdwedstrijden, misschien een bondsblad, een website. En opnieuw 
betekent dat verplichtingen die we met elkaar aangaan. Er moet –een beetje- contributie 
worden afgedragen. 
Maar daarmee stopt het niet. Dammers willen ook landelijk spelen, tegen andere provincies. 
Men wil dat er aan training en opleiding wordt gedaan. Aan ledenwerving want de damsport 
moet levend blijven. Er moet duidelijkheid zijn over spelregels en wedstrijdvoorwaarden dus 
verenigen die provinciale bonden zich onder een landelijke bond, de KNDB.  
En omdat we als land graag onze krachten meten met andere landen is er daarboven weer 
de EDC (European Draughts Federation) en de FMJD (de Federation Mondiale de Jeu de 
Dames) waarin als allerhoogste ‘orgaan’de spelregels worden vastgesteld. (Dat is nog 
helemaal niet zo eenvoudig!) 
 
En het PODB bestuur ziet geen redenen om op dit punt onze statuten te gaan wijzigen. 
Afscheidingsbewegingen, “een wilde bond” worden, dat levert niets goeds op. In de enkele 
provincie waar zoiets wel mogelijk is geworden door een statutenwijziging gaan alweer 
stemmen op om dat terug te draaien.  
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Ledenontwikkeling: 
 
De ledenontwikkeling van de PODB kan worden afgelezen aan de cijfers die de KNDB 
verstrekt. Van die cijfers wordt een dammer niet vrolijk… 
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De damsport heeft het zwaar… Gemiddeld verliest elke dambond jaarlijks 6.5 % van haar leden.  
 2021 2019 Gemiddelde daling per jaar
Groningen 110 139 10 % 
Friesland 242 283 7 % 
Drenthe 164 196 8 % 
Overijssel 400 463 7 % 
Gelderland 678 739 4 % 
Utrecht 220 239 4 % 
Noord-Holland 258 309 8 % 
Zuid-Holland 438 482 5 % 
Zuid-Holland-Zuid 189 210 5 % 
Zeeland 97 113 7 % 
Noord-Brabant 239 271 6 % 
Limburg 102 116 6 % 
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Het is moeilijk om uit deze lijstjes een conclusie te trekken is over wat voor acties nu wel en 
welke niet nuttig zijn. De provincies verschillen onderling sterk als het gaat om activiteiten 
vanuit de provinciale bond. Overijssel kent op zich een mooi en rijk damleven met PODB 
Cups voor de jeugd, een Damdagen competitie waar veel dammers op af komen, een mooie 
provinciale clubcompetitie, een gezonde deelname aan de Nationale Competitie. 
En toch gaat de daling in Overijssel even hard als gemiddeld in andere provincies… 
Qua ledenaantal staat Overijssel op de 3e plaats.  
 

Landelijke ledenaantallen
 2021
Gelderland 678
Zuid-Holland 438
Overijssel 400
Noord-Holland 258
Friesland 242
Noord-Brabant 239
Utrecht 220
Zuid-Holland-Zuid 189
Drenthe 164
Groningen 110
Limburg 102
Zeeland 97

 
Tussen het kalenderjaar 2019 en kalenderjaar 2021 daalde het totaal aantal leden met liefst 
63 waarvan 46 senioren. Overijssel verliest per jaar iets meer dan 30 leden…  
 

Ledenontwikkeling in Overijssel
 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019
Verenigingen 21 23 24 
Welpen 4 9 14 
Pupillen 11 13 19 
Aspiranten 8 6 6 
Junioren 0 2 1 
Senioren 377 403 423 
Totaal 400 433 463 
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Financieel Jaarverslag PODB 2021 
 
In 2021 moest onverwachts het penningmeesterschap tijdelijk worden vervuld door 
voorzitter Paul van de Veen.  
De voormalige penningmeester André Nijmeijer gaf zijn functie om gezondheidsredenen 
terug, een vervanger kon niet gevonden worden. 
Het is in zekere zin een geluk dat er weinig ‘om ging’. Én dat tegenwoordig alles per bank 
gaat. 
Uit de bankafschriften werd als eerste de boekhouding van 2020 gereconstrueerd. 
Alle inkomsten en uitgaven werden in Excel ingevoerd in een speciaal gemaakt Excel sheet. 
Zo kon heel snel ingevoerd worden waaraan geld was uitgegeven. 
Lastig is altijd weer dat overlopen van de jaarrekening per kalenderjaar en de contributie 
nota’s die over een seizoen worden berekend.  
Omdat de begin en eindsaldo’s van 2020 prima klopten werd door uw penningmeester 
besloten om te concentreren op 2021. Daarvoor waren al wel de contributienota’s 1e helft 
2021-2022 opgesteld maar nog niet verstuurd. Dat is alsnog gedaan in 2022. 
De Belastingdienst had aan de KNDB aangeboden als gunstige BTW regeling dat alle 
contributie voor seizoen 2021-2022 vrij van BTW heffing zou blijven mits betaald op 31-12-
2021. De PODB heeft daaraan voldaan. Op 31-12-2021 stond de PODB er daardoor qua 
geldmiddelen minder goed voor. Op advies van voormalig penningmeester Jon Schoo 
werden de uitstaande nota’s m.b.t. de contributie 2021-2022 als vorderingen op de balans 
geplaatst. Zo ontstaat de volgende balans per 31-12-2021. Het eigen vermogen van de PODB 
bedraagt ruim € 17.000.  
 
PODB Boekhouding 2021 

Jaarrekening 

Activa 
Liquide middelen 
Rekening Courant  €                               989,16 
Spaarrekening  €                            1.524,25 
Debiteuren 
Vorderingen '21-'22 1e helft  €                            6.108,75 
Vorderingen '21-'22 2e helft  €                            6.944,85 
Voorfinanciering DamZ  €                            1.500,00 
Totaal  €                          17.067,01 

Passiva 
Eigen vermogen  €                          17.067,01 
Crediteuren  €                                        -   
Totaal  €                          17.067,01 
 
 

Paul van de Veen, waarnemend penningmeester 
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Toelichting: 
 
In deze opstelling zijn alle transacties op de Projectrekening buiten beschouwing gelaten. De 
Projectrekening is de rekening waar alle betalingen met betrekking tot inkoop en verkoop 
van DamZ! dmborden op geboekt worden. 
Er zijn in 2021 ruim 2800 borden verkocht. Dat liep dus ondanks Corona nog heel aardig 
door. 
Het leverde een mooi positief saldo op van ruim € 15.000 
Dat bedrag is begin 2022 vrijwel helemaal uitgekeerd aan de voorfinancierders. 
Over blijft een nog steeds grote hoeveelheid DamZ! borden.  
Als die allemaal verkocht worden is er een klein batig salso. Als ze niet verkocht worden 
duurt het langer voor de voorfinancierders hun geld terug krijgen. 
De PODB heeft € 1.500 voorgefinancierd waarvan in 2022 de helft is afgelost.  
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Eindstanden Nationale Competitie (Overijsselse teams) 
 

 
Ereklasse 

 
 
Eindstand Hoofdklasse A 
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Eindstand 1e klasse A 

 
 
Eindstand 2e klasse B 
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Overijsselse topscorers: 
 
In de Ereklasse eindigde Yuen Wong op de 26e plaats, Bert Aalberts op de 37e en Marino 
Barkel op de 49e plaats. Alle drie kwamen uit voor Witte van Moort.  
In Hoofdklasse A eindigde Artem Ivanov, spelend voor Nijverdal op de 13e plaats, gevolgd 
door Jan Schippers, Witte van Moort 2 op de 27e plek en Rienk van Marle op de 28e 
plaats, direct gevolgd door Marinus Morsink, beiden voor Nijverdal. 
In de 1e klasse A werd Igor Igor Chartoriyski van EDC topscorer met 19 uit 10. Lisa 
Scholtens was de enige die hem een punt afhandig wist te maken! 
Juri Geisenblas (EDC) eindigde op de 6e plaats en Michiel Hagreis (Borne) op de 9e. 
 
In de 2e klasse B eindigde Wim Dekker (SSS Kampen) op de 8e plek, Peter van der Velden 
(Hartholt Olie) op de 8e en Yulia Bintsarovska (SSS Kampen) op de 12e 
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Verslag van de jeugdleider 
 
Het jeugddammen in Overijssel kende in het seizoen 2021-2022 een uitermate droevig jaar. 
Er heeft geen PODB-cup plaatsgevonden, en ook het persoonlijk kampioenschap van de 
jeugd en het schooldammen is afgelast. Het schooldammen kon lokaal niet worden 
georganiseerd, omdat de meeste verenigingen pas januari-februari de schooldamtoernooien 
organiseren. Laat dit nou ook precies de periode zijn, waarin er vanwege de 
overheidsmaatregelen rond het coronavirus geen enkel evenement georganiseerd mocht 
worden.  
 
De PODB-Cup en het persoonlijk kampioenschap had in principe in afgeslankte vorm wel 
door kunnen gaan, maar hiervoor is niet gekozen. Het aantal verenigingen met jeugdleden 
die mee zouden willen spelen was beperkt tot twee met voortdurend maximaal 15-20 
deelnemers. Gelukkig hebben sommige verenigingen wel de weg gevonden naar de 
Regiocup Noord, georganiseerd door de provincies Drenthe en Groningen. Op deze manier 
konden de kinderen toch nog blijven dammen. 
 
Voor wat betreft het schooldammen waren de druiven het zuurst. Waar er vorig seizoen nog 
een kampioenschap voor de welpen kon worden georganiseerd, was er nu helemaal niks 
mogelijk. In een enkele gemeente vond er nog wel het schooldamtoernooi plaats zoals in 
Dedemsvaart. Dit was dan ook meteen een uitstekend verlopen toernooi met liefst 96 
deelnemers! Kampioen bij de welpen werd De Groen, terwijl De Ark het sterkst was bij de 
pupillen.  
 
Maar verder was het allemaal behelpen. Medio mei 2022 organiseert de Koninklijke 
Nederlandse Dambond nog wel schooldamkampioenschappen. Zowel bij de welpen als bij de 
pupillen zijn er gelukkig enkele Overijsselse scholen vertegenwoordigd.  
 
Vanaf het volgende seizoen gaan we er met de jeugd weer volop tegenaan. Rond juni 
organiseren we weer een jeugdleidersoverleg, waarin we de damkalender uitstippelen. In elk 
geval komt weer op de agenda: het schooldammen, de PODB-Cup cyclus en het persoonlijk 
kampioenschap.  
 
 

Michel Stempher, jeugdleider 
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Enkele foto’s van het schooldamtoernooi in Dedemsvaart. 
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Verslag van de wedstrijdleider 
 
PODB-competitie 
Het was de bedoeling om de PODB competitie weer op te starten na het coronavirus. 
We hadden de start van de competitie bewust later gepland om de clubs gelegenheid te 
geven, te inventariseren wie allemaal mee zou willen doen, na een jaar stilstand. 
We hadden amper 1 ronde gespeeld of er volgden weer overheidsmaatregelen, die het 
spelen voor de provinciale competitie in horecazaken onmogelijk maakte. Verenigingen in 
andere locaties konden nog wel spelen, maar als PODB-bestuur hebben we toen maar 
besloten om de competitie tijdelijk stil te leggen tot begin januari. Op dat moment was er 
enig zicht op verbetering. We hebben echter toch maar besloten om de provinciale 
competitie niet weer op te starten om de verenigingen de gelegenheid te geven de 
onderlinge competities zoveel mogelijk uit te spelen.  
De bekercompetitie is als gevolg van de paar maanden stilstand ook niet gespeeld. 
 
Damdagen 
Er stonden een aantal damdagen gepland en we waren dus ook weer van plan om een 
damdagencompetitie te organiseren. 
Dammen over de IJssel vond nog plaats met een goede deelname. 
Toen Witte van Moort haar damdag wou organiseren was het CTB al verplicht en daarop 
heeft deze vereniging besloten om geen damdag te organiseren. Lelystad hield nog wel een 
damdag en daarna lag het stil vanwege de overheidsmaatregelen, waardoor Dedemsvaart en 
De Hammerdammer geen toernooi konden houden.  
Als PODB-bestuur hebben we toen besloten dat we geen damdagencompetitie zouden 
houden dit jaar, vanwege het geringe aantal toernooien. 
Kampen hield nog wel een damdag toen dat weer mogelijk was en ook Enschede. 
 
Nieuw seizoen 
Ons plan is om volgend seizoen weer te gaan beginnen met de provinciale competitie en de 
bekerwedstrijden. Tevens om de damdagencompetite weer in ere te herstellen. 
De bedoeling is om de provinciale competitie eind september/begin oktober te laten 
aanvangen. We zouden graag hebben dat de verenigingen tijdig reageren als ze eventueel 
mee zouden willen doen,. dus in ieder geval voor half september. 
Ook de datums van de damdagen graag tijdig doorgeven zodat we weer een poster kunnen 
maken met de verschillende toernooien. 
 
 

Gerwin Mollink, wedstrijdleider PODB 
 

 


