Notulen Algemene Leden Vergadering 20 mei 2022, 20:00, ‘t Kerkhuus
Aanwezig zijn: Alie Beekman – DEZ/NGKZ | Dirk van Roozelaar – DC Lelystad | Jos Moorman – BDV
Borne | Albert Hakvoort – DC Wierden | Mandrik Groot Baltink – DC Wierden | Luit Haan – EDC
Enschede | Nico Attasio – Eelen en Rhaan | Jan Bargmann – Eelen en Rhaan | Gerrit Visscher – DamRa
| Harrie Hoonhorst – Nijverdal | Piet Dijkstra – SSS Kampen | Jacob Lok – DSS Zwartsluis | Gerben van
der Voet – De Hammerdammer | Maikel Schotman – DOS Heino
Paul van de Veen (voorzitter) – Bert Aalberts (secretaris) – Michel Stempher (jeugdleider) – Gert Brink
(algemeen adjunct)

1. Opening
Paul van de Veen heet iedereen welkom op de vergadering, welke plaatsvindt in het gerenoveerde
Kerkhuus.
De vergadering neemt een minuut stilte in acht voor de ontvallen leden.

2. Mededelingen en vaststelling agenda
Er zijn afmeldingen van Witte van Moort, Wapenveld, Deventer, Twentes Eerste en Dronten. Damclub
Zwolle, Almelo en O&O Genemuiden zijn zonder kennisgeving afwezig. DDD Dedemsvaart wordt
gerepresenteerd door bestuursleden Gert Brink en Bert Aalberts. Verschillende verenigingen geven
aan dat er teveel verenigingen afwezig zijn.
Het punt ‘Wedstrijdzaken’ wordt toegevoegd aan de agenda, na punt 9.
Paul van de Veen heeft twee mededelingen: ten eerste het dringende verzoek om de adressenlijst van
de besturen te controleren. Een oproep van secretaris Bert Aalberts hiertoe heeft al tot enkele reacties
geleid, maar volgens Paul is daarmee nog niet alles gecorrigeerd. De tweede mededeling betreft de
uitkomst van de bondsraadverkiezingen van de KNDB: hierbij hebben PODB-leden Gerbrand Hessing
(Witte van Moort) en Han Borgman (EDC Enschede) voldoende stemmen verzameld om toe te treden
tot de nieuwe bondsraad.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken bij secretaris Bert Aalberts.
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4. Notulen ALV 25-09-2020
Paul van de Veen neemt de notulen door en benoemt twee punten. Als eerste het rooster van
aftreden: volgens de notulen zou dit rooster voortaan in het jaarverslag staan. Bert Aalberts geeft aan
dat een dergelijk rooster lastig te maken is vanwege de niet plaatsgevonden ALV in 2021. Bij het punt
Bestuursverkiezingen wordt hier nader op ingegaan. Het tweede punt gaat over het speeltempo
provinciaal: dit zal volgend jaar 60 minuten plus 30 seconden per gespeelde zet zijn, of anderhalf uur
voor de gehele partij als er geen digitale klokken zijn.
Er zijn verder geen opmerkingen over de notulen, waarmee deze definitief zijn.

5. PODB Jaarverslag 2021
Paul van de Veen heeft het woord. Bij Wedstrijdcommissie zijn Rob Hendriks en Irene Stegeman
weggehaald als leden. Daarna benoemt Paul van de Veen de ledenontwikkeling. Er zijn nu nog zo’n
2750 unieke KNDB-leden, wat volgens hem met een voortgezet ledenverlies van 200 per jaar binnen
tien jaar leidt tot het omvallen van de bond. Met name bij de welpen zijn flinke klappen gevallen met
zo’n 60% ledenverlies in coronatijd. Dit is problematisch omdat ook de hogere jeugdgroepen daarmee
in de komende jaren een stuk kleiner zullen zijn: er is geen doorstroom meer van onderuit. Paul
benadrukt dan ook dat het belangrijk is om met schooldammen en les geven op scholen bezig te zijn.
De KNDB is van plan om, waar deze kosten niet worden gedekt door bijvoorbeeld de school, om
personen die damles geven op scholen met een financiële bijdrage van €10,- per uur te stimuleren.

6. Financiën
Paul van de Veen heeft, bij het ontbreken van een penningmeester, zelf de klus op zich genomen om
het financieel jaarverslag te maken. Het eigen vermogen bedraagt ruim €17.000,-. Hij benoemt het
DamZ-project, waar de PODB zo’n €2.000,- aan gaat overhouden als alle bordjes verkocht worden.
De kascommissie doet verslag bij monde van Albert Hakvoort (DC Wierden). Albert Hakvoort (DC
Wierden) geeft aan dat het eigen vermogen van €17.000,- weliswaar hoog is, maar dat niet moet
worden onderschat wat de nieuwe BTW-regeling voor gevolgen kan gaan hebben. Hij zou zeker geen
contributieverlaging willen voorstellen, want het is heel lastig om als dat nodig is, later de contributie
weer terug te verhogen. Dan zou er beter een deel van het geld aan bijvoorbeeld jeugd kunnen worden
besteed.
Het bestuur wordt decharge verleend door de vergadering over het gevoerde financiële beleid.
Jacob Lok (DSS Zwartsluis) en Bart Venneker (BDV Borne) vormen volgend jaar de kascommissie, Jos
Moorman wordt benoemd als nieuw reservelid van de kascommissie.
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7. Bestuursverkiezingen
Gert Brink benoemt de noodzaak voor een nieuwe penningmeester. Het is onwenselijk dat de
voorzitter tevens de penningmeester is. Albert Hakvoort (DC Wierden) geeft aan dat het bestuur er
goed aan zou doen om een brief te schrijven aan verenigingen, met daarin het beroep om binnen de
vereniging te kijken naar een, bij voorkeur jonge kandidaat, die penningmeester wil worden. Mocht
dit geen effect sorteren dan stelt Albert Hakvoort (DC Wierden) voor om iemand ‘in te huren’ van
buiten de bond. Paul van de Veen geeft aan dat het bestuur hier naar gaat kijken.
Paul van de Veen is aftredend en herkiesbaar voor één jaar. Hij geeft aan te stoppen bij de ALV van
2023. Als reden noemt hij de combinatie met bestuursfuncties bij de KNDB en bij EDC Enschede.
Oorspronkelijk wilde Paul van de Veen bij deze ALV aftreden, maar gezien de afgelopen coronajaren
waarin weinig is doorgegaan op damgebied vindt hij dat geen passend moment.
Bert Aalberts is aftredend en herkiesbaar voor één jaar. Michel Stempher is aftredend en herkiesbaar
voor twee jaar. Jeugdzaken zullen het komende jaar door de huidige jeugdleider Michel Stempher en
Bert Aalberts worden waargenomen. In de praktijk zal er één jeugdleider zijn, maar achter de schermen
wordt er door deze twee personen uitvoerend werk gedaan.
Gert Brink is aftredend en herkiesbaar voor drie jaar.
Gerwin Mollink is aftredend en herkiesbaar voor drie jaar.
De kandidatuur van alle heren wordt met een applaus bekrachtigd.

8. Pauze
Jacob Lok (DSS Zwartsluis) noemt de simultaan van Marino Barkel tijdens de sleepbootdagen in
Zwartsluis op Hemelvaartsdag. Er zijn nog deelnemers welkom. Paul van de Veen informeert of het
toernooi op de PODB-site kan worden opgenomen. Via een mailtje aan Paul van de Veen kunnen
toernooien op de PODB-site geplaatst worden zodat ze extra onder de aandacht komen.
De vergadering vervoegt zich voor een drankje aan de bar.

9. Jeugdbeleid
Michel Stempher neemt het woord. Vorig jaar is er op jeugdgebied weinig doorgegaan. Weliswaar
waren er nog enkele schooldamtoernooien, maar in de winter was er door corona weinig mogelijk.
Michel Stempher noemt de binnengekomen suggestie van Jan Siegers om op het gebied van
jeugdwedstrijden meer de samenwerking te zoeken met de Regiocups die in het noorden van het land
worden georganiseerd.
Gert Brink noemt de vrije inschrijving voor jeugdspelers voor het NK Sneldammen.
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10. Wedstrijdzaken
Gert Brink neemt het woord. Het Anton Jurg-toernooi is goed verlopen. Voor het PK Overijssel geldt
dat er nog maar weinig deelnemers zijn en dat deze deelnemers vooral uit Westerhaar komen. Hij
roept verenigingen op om intern te bekijken of hier animo voor is. Michel Stempher adviseert
verenigingen om bij ledenvergaderingen eens te polsen of er wel animo voor het PK zou zijn als er
zaken aangepast zouden worden. Bert Aalberts noemt de enquete die enkele jaren terug is uitgevoerd,
waarbij werd gekeken wat de redenen zijn om niet mee te doen aan het PK. Er was een lage respons.
Dat, in combinatie met de gegeven redenen om niet mee te doen gaf geen reden om aan te nemen
dat een wijziging tot hoger deelnemertal zou kunnen leiden.
Damdagen: Dammen over de IJssel is vastgesteld op 10 september 2022 en vindt definitief plaats in ’t
Roekenest in Heino.
Paul van de Veen roept verenigingen die damdagen organiseren om dit zo snel mogelijk door te geven
aan de PODB.
Luit Haan (EDC Enschede) geeft aan dat het jammer is dat bij de damdag in Enschede alleen leden van
de eigen vereniging aanwezig waren.
Michel Stempher en Paul van de Veen gaan werken aan een integratie van de KNDB/PODB
damkalender.
Provinciale competitie: voorbereidingen zullen aan het begin van het damseizoen worden opgestart.
Albert Hakvoort (DC Wierden) roept het bestuur op om weer met viertallen te werken en om de
reisafstanden niet te veel te laten oplopen.

11. Bestuursvoorstellen
1) Contributie gelijkhouden
Paul legt uit dat de PODB-contributie weliswaar relatief hoog is, maar dat de contributie voor
jeugdleden nul is. Dit voorstel wordt aangenomen door de vergadering.
2) Nieuwe contributie-inning
Paul licht de achtergrond van dit voorstel toe: het heeft te maken met het Europese besluit om
dammen niet meer als sport aan te merken, waardoor het BTW-plichtig wordt. Jacob Lok (DSS
Zwartsluis) vraagt of hier niet iets aan gedaan is. Paul van de Veen geeft aan dat er veel geprobeerd is
om dammen toch buiten de BTW-plicht te houden, maar dat dit niet gelukt is. De KNDB zal derhalve
effectief zo’n 10% extra gaan betalen als gevolg van deze nieuwe regelgeving. De contributie van de
KNDB zal derhalve ook omhoog gaan de komende jaren. Voor de PODB en aangesloten verenigingen
geldt de kleine ondernemingsregeling, waardoor het niet nodig is om het hogere BTW-tarief te betalen.
De KNDB gaat haar contributie rechtstreeks innen bij verenigingen, en de PODB doet hetzelfde voor
de PODB-contributie. Dit zal ook de taak van de penningmeester lichter maken dan deze in het
verleden was. Albert Hakvoort (DC Wierden) meent dat er op een vorige vergadering is genoemd dat
een KNDB-contributieverhoging via de PODB-contributie zou worden gecompenseerd. Paul van de
Veen kan zich daar niets van herinneren maar geeft aan dat een voorstel om PODB-reserves te
gebruiken om de verhoging van KNDB-contributie door de BTW-afdracht te compenseren, op een ALV
voorgesteld zou kunnen worden.
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12. Rondvraag
Gerrit Visscher (DamRa) geeft aan dat DamRa nog op zoek is naar nieuwe leden voor het zaterdagteam
in de nationale competitie. Hij verzoekt de aanwezigen om eventueel geïnteresseerden aan hem voor
te dragen.
Luit Haan (EDC Enschede) stipt het inschrijfgeld voor de damdag aan, wat nu €5,- is. Hij geeft aan dat
een damdag financieel amper rond te breien is en of het inschrijfgeld niet omhoog moet. Paul van de
Veen geeft aan dat dit wordt meegenomen binnen het PODB-bestuur.
Albert Hakvoort (DC Wierden) vraagt wanneer het voorzittersoverleg PODB is. Paul van de Veen geeft
aan dat dit nog niet bekend is. Tot slot wenst Albert Hakvoort (DC Wierden) het PODB-bestuur te
complimenteren met hun inzet voor de damsport, zowel binnen als buiten het bestuur.
13. Sluiting
Iets na tienen sluit Paul van de Veen de vergadering en wenst allen wel thuis.
20.05.2022
Secretaris PODB
Bert Aalberts

5

