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Provinciale Overijsselse Dambond 

Notulen Algemene Leden Vergadering 1 juni 2018, 20:00, ’t Kerkhuus 
 

1. Opening 
De voorzitter van de Provinciale Overijsselse Dambond (PODB), Paul van de Veen, opent 
de vergadering. De voorzitter heet iedereen welkom en geeft aan dat het dit jaar alweer 
de 92e ledenvergadering is. 
 

2. Mededelingen en vaststellen agenda 
Afwezig met kennisgeving: Damclub Almelo, BDV Borne, Kijk Uit Balkbrug, DDC Deventer 
Afwezig zonder kennisgeving: O&O Genemuiden 
 
Overleden: 

‐ Ernst Koster, BDV Borne 
‐ Gert Stam, Damclub Wierden 
‐ Evert van Gunst, EDC Enschede 
‐ Bennie Wiggers, EDC Enschede 

 

Voor de overledenen wordt een minuut stilte in acht genomen. 
 
Paul  van  de  Veen meldt  dat  Kijk  Uit  Balkbrug  zich  heeft  opgeheven,  zij  zijn  daarom 
vanavond ook niet op de vergadering aanwezig. Tevens geeft hij aan dat Marcel Kosters 
als gast aanwezig is vanavond om over de DamZ‐DamSets te komen vertellen. 
 
O&O  Genemuiden  zal  een  boete  van  25  euro  ontvangen  vanwege  het  zonder 
bericht wegblijven van de vergadering. 
 
Paul van de Veen geeft aan dat er enkele bestuursvoorstellen zijn bijgekomen. Ook merkt 
hij  op  dat  de  punten  Bondsraad  en  Jeugdbeleid,  ondanks  dat  deze  niet  geagendeerd 
staan, wel besproken zullen worden. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn twee ingekomen stukken, die door Paul van de Veen allebei worden uitgelegd. De 
eerste gaat over de nieuwe btw‐regeling voor denksportverenigingen. Damverenigingen 
zouden  dan  mogelijk  een  hoger  btw‐tarief  gaan  betalen.  Voor  clubdammers  zijn  er 
waarschijnlijk  geen  consequenties,  tenzij  zij  bijvoorbeeld  apart  trainingen  zouden 
afnemen. Al met  al  lijkt  het  hogere  btw‐tarief  voor  denksportverenigingen  er  – mede 
door druk uit de politiek – niet te komen. 
 

Het tweede stuk gaat over de AVG‐wet. De bedoeling van deze wet is om de burger meer 
bescherming  te  geven  op  het  gebied  van  privacy.  De  boetebedragen  die  bij  het  niet 
naleven van deze wet worden opgelegd zijn fors en bedragen 5.000 euro. De KNDB moet 
naar de clubs toe iets gaan opstellen. De PODB zou dit dan naar de clubs toe moeten doen 
en  de  clubs  uiteindelijk  naar  de  leden  toe.  De  PODB  zou  een  verklaring moeten  gaan 
opstellen dat gegevens niet worden doorverkocht voor commerciële doeleinden. Verder 
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moeten mailadressen  van  alle  geadresseerden  voortaan  in BCC worden  gezet. Ook het 
fotorecht komt ter sprake. Geen fotorecht hebben van dammers zou een grote strop zijn 
voor het promotiedoel  van de PODB.  Echter, het  is niet  te doen  voor de PODB om dit 
apart aan elke dammer te gaan vragen. De PODB gaat er dan ook van uit dat alle  leden 
akkoord zijn met het fotorecht. Leden die er bezwaar tegen hebben kunnen dat aangeven 
bij de PODB. 
 

4. Notulen ALV 26 mei 2017 
Paul van de Veen plaatst enkele opmerkingen bij de notulen van de ALV van vorig  jaar. 
Ten eerste merkt hij op dat de paginanummers ontbreken. Ten tweede meldt hij dat de 
jaarverslagen op  verzoek nog op papier  te  krijgen  zijn, maar dat  ze  in principe digitaal 
worden  verstuurd. Voor wat  betreft  het  spelen met  achttallen  in  de  KNDB‐competitie 
vraagt Paul  van de Veen  zich af of het er ooit wel  van gaat  komen. Paul  van de Veen 
hoopt dat de Bondsraad dit plan gaat benoemen. 
Alex  Noppers  (WvM Westerhaar)  geeft  aan  dat  het  handiger  is  om  in  de  notulen  de 
volledige  naam  te  noemen  in  plaats  van  alleen  de  voorletter  en  achternaam.  Dit  om 
eventuele verwarring te voorkomen. Ook geeft Alex Noppers aan dat het handig zou zijn 
om alle aanwezigen  te benoemen  in de notulen. Paul van de Veen geeft aan dat deze 
twee opmerkingen voortaan worden toegepast in de notulen van de ALV. Tot slot meldt 
Alex Noppers dat op de vorige ALV er is gesproken over het plan om Arne van Mourik op 
indirecte wijze bondsraadlid voor de PODB te maken. Volgens Paul van de Veen klopt dit 
niet en kwam de benoeming van Arne van Mourik pas in september aan de orde. 
 
 

5. PODB‐jaarverslag 2017 
Paul van de Veen neemt het woord. De motie van wantrouwen die door de Bondsraad is 
uitgesproken tegen het oude KNDB‐bestuur was niet nodig. Bij de samenstelling van het 
nieuwe bestuur vallen ook enkele kanttekeningen te plaatsen. Zo is de penningmeester 
die  sneuvelde  bij  de  motie  van  wantrouwen  gewoon  weer  gekozen  in  het  nieuwe 
bestuur en  is de nieuwe secretaris zelfs alweer opgestapt. Er zou bovendien  te weinig 
aandacht zijn voor jeugd binnen het bestuur. De bondsraad functioneert niet. Zo waren 
er  op  de  vergadering waar  het  bestuur  is weggestuurd maar weinig  bondsraadleden 
aanwezig. 
Voor wat betreft de Overijsselse  inbreng aan de Bondsraad meldt Paul van de Veen dat 
Arne van Mourik is afgevaardigd namens de PODB om te stemmen. Hoewel Arne namens 
de Kring van Damproblematiek in de Bondsraad zit draagt hij wel het PODB‐standpunt uit. 
Hij wordt  namelijk  voor  elke  vergadering  ingelicht  over  het  standpunt  van  het  PODB‐
bestuur over de zaken die op de Bondsraad besproken worden. 
Morgen (zaterdag 2 juni 2018) is de volgende bondsraadvergadering. Volgens Paul van 
de Veen zijn er verkeerde prioriteiten binnen de BR. Het zou om  ledenwinst moeten 
gaan. In plaats daarvan worden er voorstellen gedaan over vrij arbitraire dingen als de 
plus‐ en minremise en het telefoonreglement. 
Paul  van  de Veen  geeft  aan  dat  een  statutenwijziging  bij  de  PODB  afhangt  van  de 
situatie  binnen  de  KNDB.  Op  dit moment  is  niet  duidelijk  hoe  die  laatste  zich  zal 
ontwikkelen. 
Paul van de Veen geeft aan dat er een apart PODB‐project  is geweest om het DamZ‐
project te stimuleren. Er was geen risico voor de PODB zelf want het bedrijf van Paul van 
de Veen had  zich  garant  gesteld  voor de bordjes. Het project  slaat  aan. Basisscholen 
gaan zelfs eigenhandig bordjes bestellen. 
Vervolgens krijgt Marcel Kosters het woord. Marcel Kosters bedankt het voltallige PODB‐ 
bestuur voor hun hulp. De doelstelling van Marcel Kosters  is om per 31‐12‐2020 maar 
liefst 100.000 DamZ‐DamSets  in omloop  te hebben. Vervolgens noemt Marcel Kosters 
enkele clubs die veel  sets hebben besteld, zoals Witte van Moort en Twente’s Eerste. 
Ook scholen zijn belangrijke afnemers van de DamSets. 
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Marcel Kosters geeft aan dat de DamSet diverse voordelen heeft boven brochures. Met 
de brochure kun  je niet spelen en deze wordt gauw weggegooid. Met de DamSet kan 
wel gespeeld worden, en bovendien staat er een boodschap op. 
Tot slot geeft Paul van de Veen aan dat hij hoopt dat met deze DamSet de verkoop 
van damborden weer naar niveaus gaat die in oude tijden gehaald werden. 
Bart Venneker  (BDV Borne), Gerrit Draaisma  (Twente’s Eerste) en Gert Brink 
(DDD Dedemsvaart) geven allen aan dat ze het  jaarverslag er goed uit vinden 
zien. 
 
6. Financiën  
  Verslag kascommissie 
Julian  Arrindell  (Hammerdammer)  verontschuldigt  zich  voor  de  afwezigheid  van  Jos 
Moorman  (BDV  Borne),  het  andere  lid  van  de  kascommissie.  Ondanks  dat  de 
kascommissie enkele  aanbevelingen heeft wil deze de penningmeester en het bestuur 
toch decharge verlenen. Dit wordt met applaus begroet. 
Financieel jaarverslag 
Jon Schoo neemt het woord. Naar aanleiding van de problemen die vorig jaar rondom 
het  penningmeesterschap  bestonden  heeft  hij  besloten  om  penningmeester  te 
worden. 
Halverwege  juni 2017 kreeg hij de eerste stukken. Er waren enkele discussiepunten met 
de  KNDB  rondom  facturen  die wel  of  niet  betaald  zouden  zijn, maar  dat  is  inmiddels 
opgelost.  In 2016  is een verlies van 1300 euro geboekt.  In  feite was dit een verlies van 
2900  euro  en  in  2017  een  verlies  van  2300  euro.  Dit  verlies  is  te  hoog,  zeker  in 
verhouding met  de  totale  begroting  die  5900  euro  bedraagt.  Er moet  dus  gesneden 
worden in de kosten. De begroting ziet er wel reëel uit. 
Verder zijn twee posten wat onduidelijk. Het gaat om zogenaamde overlopende posten, 
die nog te ontvangen dan wel te betalen zijn. Dit gaat om de posten contributie afdracht 
en voorziening afdracht. De contributie over de tweede helft van 2017 en de eerste helft 
van 2018 is op tijd betaalt, waar Jon Schoo zijn dank voor uitspreekt. 
Voorstel begroting 2018 
Gert Brink (DDD Dedemsvaart) vraagt waarom de begroting van jeugddammen in 2018 zo 
laag (100 euro) is. In lijn met deze opmerking geeft Alex Noppers (WVM Westerhaar) aan 
dat er  in 2017 minder aan  jeugd  is uitgegeven dan begroot. Paul van de Veen geeft aan 
dat de pilot  te duur was. Verder  zijn er enkele posten als  schooldammen en PODB‐cup 
apart gerekend in de realisatie over 2017, terwijl deze in de begroting over 2017 allemaal 
onder jeugdzaken vielen. Hierdoor is er in 2017 minder uitgegeven aan jeugddammen dan 
gerealiseerd.  Tevens  geeft  Paul  van de Veen  aan dat  er, ondanks dat  er minder wordt 
uitgegeven aan  jeugd, er zeker nog een  fors bedrag  in gestoken wordt. Gerrit Draaisma 
(Twente’s Eerste) is blij met deze verhelderende opmerkingen. 
Paul van de Veen vraagt of de vergadering het eens is met de begroting over 2018. 
De rekening en begroting worden goedgekeurd. 
Albert  Hakvoort  (Damclub  Wierden)  geeft  aan  dat  op  pagina  17  van  het  jaarverslag 
abusievelijk wordt vermeld dat het resultaat over 2017 positief is. Paul van de Veen geeft 
aan dat dit klopt en dat het zal worden aangepast. 
Nieuw lid kascommissie 
Julian Arrindell (Hammerdammer) treedt af. Geert Schuurman (Kijk Uit Balkbrug) zal dan 
zijn plek innemen in de kascommissie. Albert Hakvoort (Damclub Wierden) is volgend jaar 
reservelid van de kascommissie. 
Promotieprijs/stimuleringsprijs 
Paul van de Veen geeft aan dat er al heel veel DamSets zijn verkocht door de PODB, wat 
wel als promotie gezien kan worden. Dit  jaar wordt er als promotie een sponsorbijdrage 
gegeven  aan  de wereldrecordpoging  kloksimultaan  van  Gil  Salomé  op  30  juni  2018  in 
Westerhaar. 
Alex Noppers (WvM Westerhaar) doet een oproep aan de aanwezigen om mee te doen 
of clubleden te informeren over deze recordpoging.  
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7. Prijsuitreiking 
Cees Barends en Gerwin Mollink reiken de prijzen uit. 
 
Voor  Cees  Barends  is  dit  de  laatste  keer  dat  hij  dit  doet.  Hij  stopt  namelijk  als 
wedstrijdleider. Paul van de Veen geeft aan dat Cees Barends al vanaf 2003 de diverse 
competities  organiseert.  En  dat  tot  volle  tevredenheid,  want  de  wedstrijden  in 
Overijssel hebben altijd op rolletjes gelopen. Cees Barends is bereid om, ondanks dat hij 
stopt in het PODB‐bestuur, de uitslagen van de damdagen bij te blijven houden.  

Paul van de Veen stelt voor om Cees Barends tot Lid van Verdienste van de PODB te 
benoemen. Met een  luid applaus wordt dit bekrachtigd en Cees Barends krijgt een 
oorkonde en een cadeaubon. 
 
8. Pauze 
 
9. Bestuursverkiezingen 
Paul van de Veen geeft aan dat hij voorzitter is geweest van 2004 tot 2010 en vervolgens 

van 2015 tot heden. Hij  is dit jaar dus aftredend. Volgens de Wet van Goed Sportbestuur 

zou een bestuurder niet meer dan 9  jaar actief moeten zijn, waardoor Paul van de Veen 

begon te twijfelen over het voortzetten van zijn voorzitterschap. Paul van de Veen wilde 

zich nog voor een  jaar herkiesbaar stellen, maar door opmerkingen van dammers uit de 

provincie heeft hij besloten om zich toch voor nog een termijn van drie jaar beschikbaar te 

stellen. Paul van de Veen wordt voor 3 jaar herkozen. 

Jon Schoo is ook aftredend. Hij is alleen bereid om in het bestuur te blijven zitten als Paul 

van de Veen ook aanblijft. Jon Schoo stelt zich herkiesbaar, maar dan voor twee in plaats 

van drie jaar. Op die manier treedt hij niet tegelijk met Paul van de Veen af, zodat er niet 

in een jaar opeens twee vacatures zijn. 

Michel  Stempher  is  nog  een  jaar  jeugdleider,  omdat  hij  gaat  verhuizen  naar  Tilburg. 

Volgens Michel Stempher is schooldammen de belangrijkste post van het jeugddammen. 

Hij  zal  de  taken  waarnemen  tot  het  moment  dat  er  een  nieuwe  jeugdleider  wordt 

gevonden. Paul van de Veen geeft aan dat het  jeugdleiderschap een belangrijke post  is, 

maar dat er ook veel taken zijn af te stoten naar andere jeugdleiders binnen de PODB. 

Binnen  een  jaar moet  er  een  nieuwe  jeugdleider  gevonden worden.  Julian  Arrindell 

(Hammerdammer) vraagt of het bestuur actief gaat zoeken als niemand zich aanbiedt. 

Paul van de Veen geeft aan dat dat dan inderdaad zal gebeuren. 

Voor wat betreft de vacature van algemeen adjunct heeft Paul van de Veen al langere tijd 

Gert Brink  (DDD Dedemsvaart) op het oog. Er  zijn geen  tegenkandidaten en Gert Brink 

wordt benoemd tot algemeen adjunct. 

10. Bestuursvoorstellen 

Paul  van  de  Veen  neemt  het  woord.  Ondanks  dat  er  in  de  uitnodiging  maar  een 

bestuursvoorstel stond worden er daar enkele aan toegevoegd. Dit zijn niet zo zeer heel 

concrete bestuursvoorstellen, maar eerder onderwerpen waar het PODB‐bestuur graag 

de mening van de aanwezigen over zou willen horen. 

PK Overijssel 
 

Bert  Aalberts  neemt  het woord. Hij  heeft  een  enquête  opgesteld  die  inzichtelijk moet 

maken  wat  er  beter  kan  aan  het  PK  Overijssel.  Dit  toernooi  kampt  met  lage 

deelnemersaantallen en wellicht is daar een reden voor. Bert Aalberts concludeert dat uit 

de  enquête  niet  blijkt  dat  een  concrete  aanpassing  aan  de  toernooiopzet  tot  extra 
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deelname  zou  leiden. Bart Venneker  (BDV Borne) geeft aan dat het  voor hem geen  zin 

heeft om mee te doen, maar dat het alleen weggelegd is voor erg sterke spelers, zoals de 

top  drie  binnen  zijn  damvereniging.  Bert  Aalberts  geeft  aan  dat  er  verschillende 

ratingcategorieën zijn waarbinnen deelgenomen kan worden aan het PK Overijssel. Bart 

Venneker geeft aan dat hij hier niet van af wist. Bert Aalberts geeft aan dat dit wellicht 

duidelijker  gecommuniceerd moet worden bij het  versturen  van de uitnodigingen. Paul 

van de Veen concludeert dat de belangrijkste winst aan de PR‐kant van het toernooi valt 

te behalen. 

Statutenwijziging 
 

De statutenwijziging gaat niet door, wat te maken heeft met de onduidelijke situatie van 

de KNDB. 

Damdagenbeker 
 

Het  voorstel  om  de  regel  van  de  damdagenbeker  af  te  schaffen  wordt 

aangenomen. Bekercompetitie 

Paul  van  de  Veen  geeft  aan  dat  de  belangstelling  voor  de  landelijke  klasse  van  het 

provinciale bekertoernooi  laag  is. Gerwin Mollink oppert om  in plaats van een partij per 

avond een competitie in rapidtempo te organiseren. Er zou dan in poules kunnen worden 

gespeeld waarna vervolgens in knock‐out de eindstand bekend wordt. Dit geheel zou dan 

mogelijk maar twee avonden in beslag nemen. Luit Haan (EDC Enschede) geeft aan dat de 

huidige opzet niet bevredigend  is, zo  liep zijn club dit  jaar het KNDB‐Beker  toernooi mis 

terwijl  het  vorig  jaar  daarin  nog  de  halve  finale  bereikte.  John  Folkers  (DSS 

Zwartsluis/DamRa Raalte)  stelt voor om,  in de kaders van het plan van Gerwin Mollink, 

een volledige rapidcompetitie te houden. Gerwin Mollink geeft aan dat dat waarschijnlijk 

te veel tijd  in beslag neemt. Bart Venneker (BDV Borne) oppert om een bekercompetitie 

met een andere provincie samen te houden. Paul van de Veen geeft aan dat het een lastig 

probleem  is en dat de  ideeën  tegen elkaar moeten worden afgewogen. Albert Hakvoort 

(Damclub Wierden)  vraagt hoeveel  teams er  afgelopen  jaar hebben meegedaan  aan de 

provinciale beker. Paul van de Veen geeft aan dat dit er 11 waren. Tot slot vraagt Albert 

Hakvoort of het wellicht een idee is om in de beker met zestallen in plaats van viertallen te 

spelen. Zo maakt een  team dat met een speler minder op moet komen meer kans. Paul 

van de Veen geeft aan dat het bestuur  zich gaat beraden over de  ideeën die vanavond 

geopperd zijn. 

Jeugdbeleid 
 

Volgens Paul van de Veen waren er met de regiopilots grote ambities. Er lag een plan om 

een  regiopilot  te  houden  in  Twente,  in  de  steden  Almelo/Hengelo/Enschede/Nijverdal. 

Zainal Palmans uit Hoogeveen gaf voorlichting over dit eventuele regioplan, maar al snel 

werd 

duidelijk dat er te weinig kader was om zo’n ambitieus plan te kunnen uitvoeren. 

Dit seizoen zet de PODB qua  jeugdbeleid  in op DamZ‐DamSets. Paul van de Veen stelt 

voor  dat  DamZ‐DamSets  door  de  PODB  worden  omarmd.  Het  KNDB‐bestuur  wil  er 

namelijk niks mee te maken hebben. Paul van de Veen geeft aan dat er  in het verleden 

heel veel geld aan de website DamZ is uitgegeven maar dat het uiteindelijke resultaat erg 

tegenvalt. De KNDB wil niet dat Paul van de Veen en Marcel Kosters het mandaat krijgen 

over de site. 

De  PODB  wil  de  volgende  bestelling  DamSets  graag  onder  de  PODB‐vlag  doen. 
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Vermoedelijk bedraagt deze zending 5000 sets. De PODB  loopt geen  risico omdat Paul 

van de Veen dat risico zelf draagt. Albert Hakvoort (Damclub Wierden) geeft aan dat hij 

graag bestelinformatie in zijn mailbox ziet. 

Toenadering zoeken met DDB 
 

Paul  van  de  Veen  heeft  het  woord.  Net  als  andere  dambonden  is  de  PODB  flink 

gekrompen. 

Toch heeft elke bond zijn eigen bestuur. Paul van de Veen stelt voor om met de DDB te 

gaan  praten  over  een  plan  om  de  krachten  te  bundelen.  Voor  jeugdtoernooien  zou 

bijvoorbeeld besloten kunnen worden om  inschrijfgelden gelijk  te  trekken. Nu  is  in de 

ene provincie een jeugdtoernooi gratis en kost het in de andere provincie vijf euro. Ook 

hoeven verschillende besturen niet zelf het wiel uit te vinden, zoals bijvoorbeeld voor de 

AVG‐wet. 

Reinder  Barkema  (TOG  Ittersum)  geeft  aan  dat  het  polsen  goed  is,  maar  dat  de 

geografische afstand een probleem kan vormen. Wiebren de Vries  (Dronten) stelt voor 

om ook met Gelderland  te gaan praten. Paul  van de Veen  zal Gerhard Gerritsen gaan 

polsen over een eventuele samenwerking met Gelderland. 

Julian  Arrindell  (Hammerdammer)  vraagt  zich  af  wat  de  meerwaarde  van  zulke 

besprekingen  is.  Paul  van  de  Veen  geeft  aan  dat  dat  onderzocht moet worden.  Julian 

Arrindell ziet met name in de Bondsraad kansen om door samenwerking een groot blok te 

vormen. Zo kunnen de provinciale besturen zich beter vertegenwoordigen. 

Albert Hakvoort (Damclub Wierden) vraagt zich af hoe clubs geïnformeerd worden over 

de  stand  van  zaken betreffende deze bestuursvoorstellen. Paul  van de Veen geeft aan 

dat, mocht het nodig zijn, er in december een voorzittersoverleg is waar zulke zaken aan 

de orde kunnen komen. 

11. Voorstellen van verenigingen 

Er zijn geen voorstellen van verenigingen. 

12. Rondvraag 

Er melden zich zes personen voor de rondvraag. 

Gerrit Draaisma  (Twente’s Eerste) vraagt of de AVG‐wet ook een  taak  is voor de PODB. 

Paul van de Veen antwoordt bevestigend. Gerrit Draaisma merkt op dat de  schaakbond 

een handig plan op hun website heeft staan, wat door Bert Aalberts beaamd wordt. Bart 

Venneker  (BDV  Borne)  geeft  aan  dat  de  verwerkingsdocumenten  die  de  KNDB  heeft 

gestuurd makkelijk  zijn  aan  te  passen  naar  de  eigen  situatie. Martin  Dollen  (Damclub 

Wierden) raadt aan om de AVG‐tool te gebruiken, waar elke vereniging een inlogcode voor 

kan krijgen. Paul van de Veen geeft aan dat deze  tool  lastig  te begrijpen  is. Paul van de 

Veen zegt toe dat de PODB met voorbeelden zal komen. 

Wiebren de Vries (DC Dronten) geeft aan dat Dronten aankomend seizoen hoogstens tien 

spelers heeft. Het is dan lastig om met een zestal en een viertal uit te komen. Hij stelt als 

idee voor om in de eerste klasse de teamgrootte van zes terug te brengen naar vier. Albert 

Hakvoort (Damclub Wierden) is het met dit plan eens. Hij geeft aan dat zijn vereniging hier 

ook tegen aan hikt en dat zijn vereniging genoodzaakt is om een team in de tweede klasse 

uit  te  laten  komen  in  plaats  van  in  de  eerste.  Alie  Beekman  (DEZ‐NGKZ)  zegt  dat  dit 

probleem ook bij haar vereniging speelt. Bert Aalberts geeft aan dat dit onderwerp in het 

bestuur  is besproken, maar dat er geen concreet plan uit  is voortgekomen. Paul van de 

Veen meldt dat het onderwerp wordt meegenomen op de volgende bestuursvergadering. 
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Tot  slot  merkt  Gerrit  Draaisma  (Twente’s  Eerste)  op  dat  dit  misschien  beter  als 

verenigingsvoorstel had kunnen worden ingebracht. 

Albert Hakvoort  (Damclub Wierden) vraagt om de  toernooiaankondiging voor Dammen 

over de IJssel digitaal kan worden verstuurd. Dat scheelt weer (brief)papier. 

Albert Hakvoort geeft als advies om bij toernooiaankondigingen standaard aan te geven dat 

er op deze evenementen wordt gefotografeerd en dat foto’s gepubliceerd kunnen worden. 

John Folkers  (DSS Zwartsluis/DamRa Raalte) vraagt of andere aanwezigen ook hebben 

gehoord  over  het  voorstel  om  de  onderlinge  competitie  als  ratingtoernooi  te  laten 

meetellen. Michel Stempher geeft aan dat bijna elke onderlinge competitie hiervoor  in 

aanmerking zou kunnen komen, mits de uitslagen op Toernooibase bijgehouden worden 

en een normaal speeltempo (niet rapid of snel) wordt gehanteerd. 

Gert Brink (DDD Dedemsvaart) spoort anderen aan om de websites beter bij te houden. 

Julian  Arrindell  (Hammerdammer)  vraagt  zich  af  waarom  de  PODB  nog  linkt  naar 

inactieve websites, hij dacht dat in het verleden was besloten dit niet meer te doen. Paul 

van de Veen komt dit onbekend voor. 

Marcel Kosters neemt tot slot nog het woord over de DamZ‐DamSets. Hij spoort 

de verenigingen aan om de DamSets aan te schaffen. 

 

 
13. Sluiting 

Paul van de Veen sluit de vergadering en wenst allen wel thuis. 
 


