
 

Bestuursvoorstellen ALV 24 mei 2019. 

 

1. Voorstel om de PODB-contributie niet te verhogen. 

Gezien de huidige financiële positie van de PODB ziet het bestuur geen redenen om een 

contributieverhoging voor te stellen. 

 

2. Voorstel afschaffen vrijstelling van contributieafdracht voor nieuwe leden 

Aangezien de KNDB geen onderscheid maakt in haar contributie overzichten tussen bestaande en 

nieuwe seniorleden is het lastig om daar in de contributienota`s rekening mee te houden. Om 

onnodige correspondentie over incorrecte contributienota`s te voorkomen wordt voorgesteld de 

vrijstelling voor nieuwe senioren in het eerste jaar af te schaffen. 

 

3. Wijziging wedstrijdreglement Clubcompetitie (regeling m.b.t barrage) 

Het huidige wedstrijdreglement geeft twee verschillende speeltempo’s voor barrages.  

In de twee Hoofdklassen wordt bij gelijk spel in de beslissingswedstrijd 1 partij sneldammen gespeeld 

met 10 min. per speler. Maar in de kampioenswedstrijd tussen de kampioenen van Oost en West 

wordt bij gelijkspel in de beslissingswedstrijd 1 partij sneldammen gespeeld met elk 5 minuten en 5 

seconden per zet per speler. Dat is verwarrend. Het bestuur stelt voor om in beide partijen 

sneldammen het speeltempo 5 minuten en 5 seconden per zet per speler te hanteren.  

Zie bijgaande wedstrijdreglement 2019-2020. De passage waar het om gaat is: 

A. De Hoofdklassekampioen is die club die het hoogst eindigt in wedstrijdpunten.  
Indien twee of meer teams het hoogste aantal wedstrijdpunten hebben behaald in deze klasse 
spelen zij een enkele beslissingswedstrijd (met regulier speeltempo van anderhalf uur voor vijftig 
zetten en een half uur voor de rest van de partij) op neutraal terrein.  
1. Bij gelijkspel van die beslissingswedstrijd volgt er 1 partij sneldammen met elk 5 minuten 

en 5 seconden per zet per speler. 
2. Is dit ook gelijk dan geldt het bordpuntensaldo van de gewone competitie + 

beslissingswedstrijd(en). 
3. Loting  

 
B. In alle andere gevallen bij promotie of degradatie: 

1. Bordpunten saldo 
2. Onderling resultaat 
3. Loting 

 



De kampioenen van Hoofdklasse Oost en West spelen een beslissingswedstrijd (met regulier 

speeltempo van 1:30 uur voor vijftig zetten en 0:30 voor de rest van de partij) om het 

kampioenschap van de P.O.D.B. op neutraal terrein. 

1. Bij gelijkspel van die beslissingswedstrijd volgt er 1 partij sneldammen met elk 5 minuten 
en 5 seconden per zet per speler. 

2. Is dit ook gelijk dan geldt de 1e overwinning vanaf het 1e bord in de reguliere wedstrijd. 
3. Loting 

 
 
 

4. Voorstel nieuwe opzet bekercompetitie landelijke teams 

Sinds jaar en dag organiseert de PODB twee bekercompetities:  

- Landelijke bekercompetitie (inclusief plaatsingsrechten voor de KNDB Beker) 
- Provinciale bekercompetitie 

 

Het bestuur constateert dat het aantal deelnemers van de provinciale bekercompetitie al jaren zeer 

respectabel is en het is dan ook voornemens om deze bekercompetitie te laten zoals hij is. Bij de 

landelijke bekercompetitie is het PODB-bestuur van mening dat het aantal deelnemende teams 

structureel te gering is om te spreken van een fatsoenlijk evenement.  

Het bestuur stelt voor om –in aansluiting bij de KNDB Bekercompetitie- de Landelijke 

Bekercompetitie in de vorm van een eendaags Rapid toernooi te spelen:  

- Inschrijving: dit toernooi staat voor iedere vereniging open. Elke vereniging mag een 
onbeperkt aantal teams inschrijven; 

- Datum en locatie: er wordt gespeeld op slechts één dag, ergens centraal in de provincie. 
Ieder jaar opnieuw in te plannen (in 2020 is de datum 28 maart) 

- Speelvorm:  
o 1-8 teams: Enkelvoudig rondtoernooi (bij max. 4 teams tweevoudig)  
o 9-12 teams: Poulesysteem en erna kruisfinales (4 of 5 rondes in de poule en dan nog 

2 in de kruisfinales)  
o 13 of meer teams: Zwitsers (Toernooimanager heeft hier een optie voor met 

viertallen) 
- Speeltijd: 20 minuten + 10 seconden per zet 
- Aantal rondes: ca. 7 
- Begintijd: 10.00 uur, eindtijd: 17.00 uur 
- Locatie: centraal in de provincie, zoals Heino  

 

Wie mogen er meedoen (deelnamerecht)? 

- Iedere club mag in elke afzonderlijke bekercompetitie meedoen met een onbeperkt aantal 
teams.  

- Iedere speler mag per afzonderlijke bekercompetitie voor maximaal 1 team uitkomen (een 
speler mag dus in 1 provinciaal team meedoen én in 1 landelijk team; dit mag ook voor twee 
verschillende verenigingen zijn). 

- Het is niet de bedoeling dat zeer sterke spelers mee gaan doen in de provinciale 
bekercompetitie. Deze is primair bedoeld voor de ‘gewone dammer’. Het bestuur wil 
vooralsnog echter niet met een ratinggrens komen. We gaan ervan uit dat de verenigingen 
naar eigen inzicht bepalen wie er zou kunnen uitkomen in de provinciale bekercompetitie.  



5. Oproep voordracht penningmeester. 

 

Op de ALV 2018 gaf PODB-penningmeester Jon Schoo aan dat hij zich wel herkiesbaar stelde maar 

dan voor twee in plaats van drie jaar. Op de ALV 2020 zal Jon terugtreden als bestuurslid. Maar 

aangezien de financiën per kalenderjaar lopen treedt Jon terug als penningmeester eind 2019.  

Het bestuur zoekt daarom een opvolger die liefst op komende ALV tot bestuurslid benoemd kan 

worden, een half jaar door Jon ingewerkt kan worden en vanaf 01-01-2020 het penningmeesterschap 

overneemt. Het bestuur heeft meerdere kandidaten benaderd. Helaas heeft dat niet tot resultaat 

geleidt. Daarom doet het PODB-bestuur bij deze een dringende oproep aan alle verenigingen om te 

komen met namen en voordrachten voor de functie van penningmeester PODB.  

Van kandidaten verwachten we:  

- Kennis van financiën en boekhouden.  

- Kennis van Excel 

 

Jon Schoo beschreef zijn werkzaamheden als volgt: 

Alle bankmutaties worden bijgehouden in Excel.  
Het is voldoende om één keer per maand de mutaties in te boeken.  
Betalingen worden meestal direct uitgevoerd nadat de factuur ontvangen is.  
Het tijdsbeslag per maand voor deze boekhouding is een half tot één uur per maand. 
 
Daarnaast moet twee keer per jaar de contributienota verstuurd worden. Dat gaat per mail.  

Dat is gemakkelijk en tijdbesparend. Ook een eventuele herinnering is zo vlot te doen.  

In een volgend jaar zijn meestal alleen een paar kleine aanpassingen nodig. 

Contributienota’s versturen kan in een avond. 

Tot slot de jaarrekening: die is rechtstreeks uit de totalen van de spreadsheet te halen.  

Bij het opstellen van de balans moet incidenteel rekening gehouden worden met een enkele 

overlopende post. Het bestuur wordt 2x per jaar geïnformeerd over de actuele stand van zaken.  

De begroting komt tot stand aan de hand van de realisatie van het voorgaande jaar, tenzij er echt 

nieuwe beleidsvoornemens zijn waar rekening mee gehouden moet worden.  

Ook dit vraagt zeker niet meer dan hooguit een avond. 

De financiële huishouding is nu goed op orde. De bestuursleden houden zich goed aan de begroting 

en de huidige samenstelling van het bestuur is zodanig dat er een prima samenwerking is. 

 

 

 


