Notulen Algemene Ledenvergadering 25 september 2020
20.00 uur, Clubhuis Witte van Moort, Westerhaar
Aanwezig zijn:
Aard Brinkman (Nijverdal) - Ab Steenbergen (DamRa Raalte) - Luit Haan (EDC Enschede) - Jacob Lok
(D.S.S. Zwartsluis) - Alie Beekman (DEZ/NGKZ) - Gerrit Jan Klein Legtenberg (Damclub Rijssen) Peter van der Velden (DC Zwolle) - Anton Jurg (Almelo) - Julian Arrindell (De Hammerdammer) Lauran Hazen (D.D.D.) - Mandrik Groot Baltink (Damclub Wierden) - Henk van Renselaar (Eye-T
Webdesign-OG Wapenveld) - Gerbrand Hessing (Witte van Moort)
Paul van de Veen (voorzitter) - Bert Aalberts (secretaris) - André Nijmeijer (penningmeester) - Michel
Stempher (jeugdleider) - Gerwin Mollink (competitieleider) - Gert Brink (algemeen adjunct)
1. Opening

Paul van de Veen heet iedereen welkom op 94e vergadering van de PODB. Hij is blij dat velen aanwezig
zijn. Helaas zijn er het afgelopen seizoen maar liefst negen leden overleden. Van sommige leden is
bekend dat dit Corona-gerelateerd is. De vergadering neemt een minuut stilte in acht voor de ontvallen
leden.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Paul van de Veen neemt het woord. Hij vermeldt blij te zijn met de gastvrijheid van Witte van Moort. In
Heino was ‘t Roekenest wel geschikt voor toernooien, maar niet voor het houden van vergaderingen. In
Heino waren verder geen geschikte locaties voor het houden van vergaderingen. Gelukkig was het
mogelijk om bij Witte van Moort te vergaderen. Wel heeft de locatie van Westerhaar geleid tot
afmeldingen van Dronten en Lelystad, die aangaven de afstand te ver te vinden.
Het is moeilijk om als bestuur heel Overijssel door te gaan op zoek naar een geschikte vergaderplek. Paul
geeft aan dat verenigingen die suggesties hebben voor een andere vergaderlocatie deze kunnen
doorspelen aan het bestuur.
De volgorde van de agendapunten wordt gewijzigd. Het is gebruikelijk om voor de pauze terug te
blikken en na de pauze vooruit te kijken. Derhalve worden de twee punten over het coronavirus en de
provinciale competitie van komend seizoen verplaatst naar het tweede deel van de vergadering.
Er zijn zeven afmeldingen, te weten van Lelystad, Dronten, Heino, Deventer, Genemuiden, Borne en
Eelen en Rhaan. Alle clubs zijn vanavond vertegenwoordigd, waarbij Hengelo door bestuurslid André
Nijmeijer wordt gerepresenteerd.

3.

Ingekomen stukken/Mededelingen:

Paul van de Veen merkt op dat hij elke dag zo’n veertig/vijftig mails over dammen krijgt. Er gebeurt de
laatste tijd ontzettend veel, natuurlijk ook als gevolg van het coronavirus.
De notulen van de ALV van 24 mei 2019 worden besproken. Julian Arrindell (De Hammerdammer)
geeft aan dat ‘’Hammerdammer’’, moet worden aangepast naar ‘’De Hammerdammer’’.
Lauran Hazen (DDD) mist het overzicht aftredende bestuursleden. In de notulen van de ALV staat
vermeldt dat dit overzicht voortaan in het jaarverslag zou staan. Het bestuur zegt toe dit in de toekomst te
doen.
Paul van de Veen meldt dat hij een triest gevoel krijgt bij het doorlezen van de notulen van de
jaarvergadering. Er is van alles besproken maar veel zaken konden niet uitgevoerd worden vanwege het
coronavirus. Paul van de Veen noemt de plannen van Gerbrand Hessing voor een kampioenendag, hier
had Gerbrand Hessing overigens geen actie meer op ondernomen.
Paul van de Veen bedankt de secretaris en geeft aan dat de wijzigingen worden doorgevoerd, waarna de
notulen definitief zijn.
4.

PODB Jaarverslag 2019 (zie bijlage 2)

Paul van de Veen neemt het woord. Het jaarverslag was korter aangezien diverse wedstrijden geen
doorgang vonden wegens het coronavirus. Wel is er een lichte positieve trend in de ledenontwikkeling bij
de jeugd. De daling van het aantal seniorleden zal zich ongetwijfeld voortzetten.
De KNDB en provincies hadden aanvankelijk weinig met elkaar te maken, maar nu zitten er met Paul
van de Veen en Michel Stempher twee PODB-bestuursleden in het KNDB-bestuur. Ook Frans de Jonge
is overtuigd over het grote belang van de provincies. Morgen (26 september 2020) is er een belangrijke
Bondsraadvergadering.
Er is een nieuwe lading DamSets besteld en deze kunnen worden afgenomen voor 3 euro per stuk. Paul
van de Veen geeft de suggestie om deze bordjes te kopen en weg te geven op bijvoorbeeld een braderie.
Daarnaast stipt hij aan dat het belangrijk is om met jeugd bezig te zijn en dat dit altijd wel wat oplevert
voor de vereniging. De damsets kunnen weer besteld worden bij onder andere de PODB.
Geen opmerkingen vanuit de zaal over het jaarverslag.
5.

Financiën

Verslag Kascommissie (dhr. Hakvoort & dhr. Lok)
Er is als gevolg van Corona geen kascontrole uitgevoerd dus ook geen verslag kascommissie.
Financieel jaarverslag (zie jaarverslag )
Er zijn enkele opmerkingen over het financieel jaarverslag. Ab Steenbergen (DamRa Raalte) merkt op
dat de cijfers er goed uit zien. Ab Steenbergen meldt dat de vermogenspositie van de PODB niet is
opgenomen. André Nijmeijer merkt op dat dit inderdaad ontbreekt en zal dit in de online versie alsnog
opnemen. Paul van de Veen suggereert om de vermogenspositie ook uit te drukken in een bedrag per lid.
Lauran Hazen (DDD) geeft aan dat als vuistregel kan worden gehanteerd dat het eigen vermogen gelijk
moet zijn aan de verwachte uitgaven van het volgende seizoen. Julian Arrindell (De Hammerdammer)

wijst op een mogelijke terugloop in inkomsten mogelijk vanwege het teruglopend aantal leden. Paul van
de Veen geeft aan dat een aantal posten iets ruimer begroot zijn dan de realisatie. Voor komend seizoen
zou het goed kunnen dat het jeugddammen grote klappen krijgt en dat er veel minder uitgaven zullen
zijn. André Nijmeijer merkt op dat er geen rekening is gehouden met corona bij het opstellen van de
begroting.
Paul van de Veen merkt op dat het Europees Hof heeft vastgesteld dat dammen geen sport is. Daarnaast
valt het niet onder cultureel erfgoed wat als gevolg heeft dat de damsport een hobby is en dus onder het
21%-BTW-tarief gaat vallen. Ab Steenbergen (DamRa Raalte) merkt op dat het dammen is aangesloten
bij NOC-NSF en dat het dus een sport is. Paul van de Veen merkt op dat het Europees Hof hier anders
over beslist heeft. Het dammen bevat een sociaal cultureel element en op basis daarvan zou het onder de
vrijstelling voor sociaal-culturele activiteiten kunnen vallen. Helaas heeft de staatssecretaris ook daar
negatief in beslist. Paul van de Veen merkt op dat het BTW-plichtig maken van dammen voor kleine
verenigingen waarschijnlijk geen gevolgen zal hebben en ook voor de PODB niet. Voor de KNDB wordt
uitgezocht welke onderdelen onder de BTW-plicht gaan vallen. Lauran Hazen (D.D.D.) geeft aan dat het
verliezen van de status van sport mogelijk gevolg kan hebben voor het aanvragen van subsidies bij de
gemeente. In het verlengde van deze discussie vermeldt Ab Steenbergen (DamRa Raalte) dat hij zich
ergerde aan kranten die dammen niet noemen wanneer zij het over denksporten hebben.
Promotieprijs
Paul van de Veen neemt het woord. Hij noemt de promotieprijs een vorm van waardering die
uitgesproken wordt. Dit jaar gaat de promotieprijs naar D.D.D. vanwege het Vrielingtoernooi dat
afgelopen jaar meer dan 160 deelnemers trok. Daarmee is het het grootste eendagstoernooi van
Nederland. Gert Brink spreekt zich uit dat hij blij is met het deelnemeraantal dat steeds verder toeneemt.
Hij roept geïnteresseerden op om zich bijtijds op te geven voor de editie van dit jaar omdat er een
gelimiteerd aantal deelnemers aanwezig mag zijn.
Financieel Jaarverslag 2019
Het Financieel Jaarverslag wordt voorlopig vastgesteld. Bij de ALV van 2021 zal dit definitief gebeuren.
Paul van de Veen noemt de grote verdiensten van Jon Schoo die heel veel werk heeft verzet om zaken op
orde te krijgen. De kascontrole is dit jaar niet is uitgevoerd maar de nieuwe penningmeester beaamt dat
alles er keurig uit ziet. Paul van de Veen roept nadrukkelijk op om Jon Schoo decharge te verlenen voor
het financiële beleid en dit niet uit te stellen naar volgend jaar. Het bestuur in haar nieuwe samenstelling
neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gevoerde financiële beleid. Dit voorstel wordt door de
vergadering met een applaus bekrachtigd.
Begroting 2020
De begroting wordt goedgekeurd.
De kascontrole commissie:
Albert Hakvoort (Damclub Wierden) en Jacob Lok (D.S.S. Zwartsluis) zullen volgend jaar de
kascontrole doen. Bart Venneker (BDV Borne) blijft reservelid.

6.

Prijsuitreiking

Competitieleider Gerwin Mollink reikt de prijzen uit aan de verenigingen. Behalve de bekercompetities
konden alle competities uitgespeeld worden.
Winnaar in de Hoofdklasse West is Eye-T Webdesign/OG
Winnaar in de Hoofdklasse Oost is Witte van Moort
De finale op 9-03-2020 werd gewonnen door Eye-T Webdesign/OG met 10-2
Kampioen PODB 2019-2020 is Eye-T Webdesign kampioen PODB 2019-2020
Winnaar in de Eerste Klasse West is O&O Genemuiden
Winnaar in de Eerste klasse Oost is BDV Borne
Winnaar in de Tweede klasse West is DSS Zwartsluis 2
Winnaar in de Tweede klasse Oost is Nijverdal 2
Topscorers:
Hoofdklasse West Michel Stempher SSS Kampen
Hoofdklasse Oost Wytze Sytsma Twentes Eerste
1e Klasse West Henk Klasen O&O Genemuiden
1e Klasse Oost Gerwin Mollink Hammerdammer
2e Klasse West Paul Kruik Dronten 2
2e Klasse Oost Gerard Peters Nijverdal 2
Damdagen:
Hoofdklasse Sjoerd Koopman (Rotsterhaule)
Eerste klasse Gerrit Klompenhouwer (Winterswijk)
Tweede klasse Eddie Weijman (Renkum)
Beker competitie:
Niet uitgespeeld vanwege het coronavirus
7.

Pauze

8.

Bestuursverkiezingen:

Paul van de Veen neemt het woord. Hij roemt de verdienste van scheidend penningmeester Jon Schoo
die vanavond niet aanwezig is. Jon Schoo heeft het penningmeesterschap overgenomen op het moment
dat het financiële overzicht binnen de PODB behoorlijk weg was. Dat was een enorme klus waar Jon
Schoo echter goed uit is gekomen. Jon Schoo heeft gedurende zijn penningmeesterschap de financiën
uitstekend gevoerd. Uniek waren de grote bedragen die voor het DamZ-project over tafel gingen maar
ook hier draaide Jon Schoo zijn hand niet voor om.
Inmiddels heeft de overdracht van het penningmeesterschap naar Andre Nijmeijer al plaatsgevonden.
Zijn kandidatuur is op het voorzittersoverleg al aan de orde geweest.
De kandidatuur van André Nijmeijer voor het penningmeesterschap wordt met een applaus bekrachtigd.
Bert Aalberts is aftredend als secretaris en herkiesbaar voor de periode van één jaar. Hij wordt bij
acclamatie gekozen.
Paul van de Veen spreekt uit dat de vulling van het PODB-bestuur voor de toekomst niet per se
gewaarborgd is. Zowel Michel Stempher als Paul van de Veen hebben een positie in het KNDB-bestuur.
Michel Stempher bij jeugdzaken en Paul van de Veen als secretaris en mogelijk zelfs toekomstig
voorzitter. Dit vergt heel veel tijd. Paul van de Veen wil zeker nog een vol jaar als voorzitter de PODB
verder helpen. Hij kan niet garanderen dat hij zich voor drie jaar opnieuw verbindt als voorzitter van de
KNDB. Naast dat Paul van de Veen druk is met de KNDB schrijven normen rondom goed sportbestuur

een bepaalde termijn voor waarop iemand bestuurslid zou kunnen zijn. Bert Aalberts heeft met veel
reistijd temaken aangezien hij in Eindhoven werkt. Michel Stempher, Paul van de Veen en Bert Aalberts
zouden op enig moment dus kunnen besluiten te stoppen met het bestuursschap. Paul van de Veen roept
de aanwezige verenigingen dan ook op om binnen de eigen vereniging te kijken of er mogelijk leden zijn
die een PODB-bestuursfunctie zouden willen invullen.
Paul van de Veen noemt, terugkomend op het eerder genoemde rooster van aftreden, dat een dergelijk
rooster amper te maken valt onder deze situatie. Bestuursleden stellen zich lang niet altijd meer
verkiesbaar voor een periode van drie jaar en zitten hun periode niet per se uit. Aard Brinkman (DC
Nijverdal) geeft aan dat het huishoudelijk reglement dan aangepast zou moeten worden. Bert Aalberts zal
een rooster van aftreden opnemen in het volgende jaarverslag.
9.

Jeugdbeleid

Michel Stempher neemt het woord. Morgen (26 september 2020) worden landelijk jeugdcups
georganiseerd. Dit geldt als vervanging voor de nationale jeugdkampioenschappen, die dit jaar helaas
niet door konden gaan. Michel Stempher vraagt vervolgens welke verenigingen bereid zijn een PODBCup te organiseren. Er zijn zo’n vijf clubs die dat wel willen doen waardoor de PODB-cup dit seizoen
doorgang vindt. Alie Beekman (DEZ/NGKZ) stelt wel voor om duidelijke regels op te stellen, zoals
bijvoorbeeld voor toeschouwers in de speelzaal.
Vervolgens gaat het over het schooldammen. Michel Stempher stelt voor dat iedereen die een
schooldamtoernooi wil organiseren dit aan hem kan doorgeven. Er zouden dan maximaal twee teams per
school door mogen stromen naar het Overijssels schooldamkampioenschap. Gerbrand Hessing (WvM)
suggereert om schooldamtoernooien op te splitsen zodat kan worden voldaan aan de coronaregels.
10. Bondsraadvergadering 26 september 2020
Paul van de Veen neemt het woord. In het verleden vormden de KNDB en provinciale bonden een soort
van piramide. Verenigingen konden niet in zowel de landelijke als de provinciale competitie uitkomen.
In 2001 kwam er een vrije inschrijving nationale competitie waardoor deze piramidestructuur vervaagde.
De bondsraad kende in het verleden met name provinciale afgevaardigden maar tegenwoordig is de
volledige bondsraad gekozen middels vrije verkiezingen.
Het begrip ‘’provinciale bond’’ is al verdwenen uit de statuten. KNDB en provinciale bonden zijn uit
elkaar gegaan. Morgen (26 september 2020) ligt er een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk
reglement van de KNDB waarin–in navolging van de nieuwe statuten van september 2019- het begrip
‘’provinciale bond’’ niet meer voorkomt. KNDB gaat met wat nu bekend staat als ‘’regionale
samenwerkingsverbanden” samenwerkingsafspraken maken.
Het wordt met de reglementswijziging mogelijk om als vereniging alleen lid te zijn van de PODB of
alleen lid te zijn van de KNDB. Dat is een verandering ten opzichte van de huidige situatie. Overigens
betekent deze wijziging niet dat de KNDB en regionale bonden op eigen houtje verder gaan. Frans de
Jonge wil als KNDB-voorzitter meer dialoog met provincies. Het KNDB-bestuur en provinciale bonden
hebben elkaar simpelweg nodig. Het is dus nodig dat de KNDB zich goed presenteert om het voor de
gewone dammer aantrekkelijk te maken om lid te zijn van die bond.
Reglement Intimiteit en Tuchtrechtspraak. Paul van de Veen merkt op dat in de damwereld zaken
gebeuren die daglicht niet kunnen verdragen. De huidige reglementen zijn echter niet geheel waterdicht
met betrekking tot de aanpak van deze misstanden. Een aanpassing in het reglement zal hier hopelijk
verandering in brengen. Vervolgens wordt er gepraat over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Mensen die met jeugd willen werken zullen daar in de toekomst een VOG voor aan moeten vragen.
Vanwege de privacywetgeving kan de KNDB echter niet nagaan of iedereen die met jeugd werkt ook
daadwerkelijk zo’n VOG heeft. Met de aanpassing van morgen zou dat makkelijker worden.
Vervolgens noemt Paul de maatregelen omtrent de nationale competitie waar morgen over beslist wordt.
Er zal geen degradatie zijn en alleen de kampioen per klasse promoveert.
Daarnaast wordt het houden van anderhalve meter afstand verplicht vanaf de vierde speelronde.
Elektronisch noteren is vanaf nu ook zondermeer toegestaan. Het PODB reglement inzake elektronisch
noteren is daarbij integraal overgenomen. Voor de penningmeesters is er goed nieuws: de KNDB heeft
het inschrijfgeld voor nationale competitie met 25 euro verlaagd.
11. Wedstrijdzaken
Provinciale competitie
Paul neemt het woord. Hij vraagt welke clubs er interesse hebben om het komend seizoen met één of
meerdere teams mee te spelen met de provinciale competitie. Julian Arrindell (De Hammerdammer)
geeft aan dat de speellocatie van De Hammerdammer niet geschikt is voor het spelen van wedstrijden in
coronatijd. Na een rondgang onder de aanwezigen blijkt dat er elf teams zijn die potentieel mee willen
doen. Ook enkele clubs die vanavond niet aanwezig zijn hadden schriftelijk laten weten interesse te
hebben in de clubcompetitie. Paul geeft aan dat er naar aanleiding van deze informatie gezocht gaat
worden naar een opzet.
Lauran Hazen (D.D.D.) voorziet problemen als bezoekende clubs twijfels stellen aan de speellocatie van
de tegenstander. Paul geeft aan dat speellocaties moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Hij gaat er van uit
dat de clubs die zich aanmelden voor de clubcompetitie zich er van vergewist hebben dat de speellocaties
voldoen aan de richtlijnen.
Damdagencompetitie
Paul van de Veen neemt het woord. Hij vraagt de aanwezigen wie er een damdag gaat organiseren. Gert
Brink (D.D.D.) geeft aan dat D.D.D gaat een damdag organiseren. Jacob Lok (DSS Zwartsluis) zegt dat
DSS Zwartsluis een damavond gaat organiseren. Deze damavond telt overigens niet mee voor de
Damdagencompetitie, zoals bij de vorige ALV reeds is vastgesteld. Gezien het zeer geringe aantal
damdagen wordt er dit jaar geen Damdagencompetitie georganiseerd.
12. Voorstellen van verenigingen
Geen voorstellen.
13. Rondvraag
Ab Steenbergen (DamRa Raalte) heeft twee opmerkingen. Zijn eerste vraag gaat over het huishoudelijk
reglement van de KNDB. Betekent de aanname van de reglementswijziging dat de KNDB contributie
rechtstreeks bij de clubs gaat innen? Paul van de Veen geeft als antwoord dat dat denkbaar is. Maar het is
onderdeel van het overleg KNDB – regionale bonden.
Daarnaast noemt Ab Steenbergen het voornemen van de KNDB om Het Damspel voortaan naar de
secretarissen te sturen in plaats van naar de leden zelf. Paul van de Veen geeft aan dat hier over
nagedacht wordt. Het doel van deze maatregel is kostenbesparing. Daarnaast wordt Het Damspel in de
toekomst visueel wat aantrekkelijker dan nu het geval is.
Jacob Lok (DSS Zwartsluis): op de jaarvergadering van DSS Zwartsluis werd gevraagd of de contributie
wellicht verlaagd wordt op het moment dat de PODB minder activiteiten organiseert. Paul van de Veen

geeft aan dat uit de enquête van de KNDb is gebleken dat veel verenigingen in coronatijd geen zaalhuur
hebben hoeven betalen, wat dus juist weer kosten bespaart. Jacob Lok geeft aan dat dit in Zwartsluis iets
anders zit gezien de damclub deels eigenaar is van het clubhuis. De coronatijd heeft tot een vermindering
van inkomsten geleid doordat baromzetten wegvielen.
Anton Jurg (Damclub Almelo) stelt voor om de bedenktijd in de provinciale competitie aan te passen. Hij
noemt een bedenktijd van anderhalf uur voor de hele partij, waardoor mensen niet meer zeer laat thuis
zijn. Paul van de Veen geeft aan dat er binnen het bestuur hierover overlegd zal worden..
Julian Arrindell (De Hammerdammer) spreekt zijn waardering uit dat er toch een ledenvergadering wordt
georganiseerd. Gaat bestuur actief op zoek naar locaties? Jacob Lok (DSS Zwartsluis) stelt voor om te
rouleren met locaties.
Mandrik Groot Baltink (Damclub Wierden) is benieuwd hoe de verenigingen met het coronavirus zijn
omgegaan en of ze al weer opgestart zijn. Vrijwel alle verenigingen die zich uitspreken zijn in maart
gestopt en zijn in september weer begonnen met het seizoen. Daarnaast is er in o.a. Raalte, Dedemsvaart
en Nijverdal een zomercompetitie opgestart.
Henk van Renselaar (Eye-T Webdesign/OG Wapenveld) noemt de suggestie van spatschermen. Bij zijn
club waren veel spelers huiverig om nog te komen dammen. Henk van Renselaar heeft toen zelf enkele
spatschermen gemonteerd waarna veel dammers die waren afgehaakt toch weer mee wilden doen. Hij
vindt het jammer dat in de nationale competitie vanaf ronde vier de anderhalve meter afstand verplicht
wordt, want dat is met het spatscherm misschien niet nodig. Paul van de Veen moedigt Henk van
Renselaar aan om zeker te experimenteren met de spatschermen en de bevindingen te delen.
14. Sluiting
Paul van de Veen sluit de vergadering en wenst iedereen sterkte in deze lastige tijden.

