Provinciale Overijsselse Dambond

Notulen Algemene Leden Vergadering 24 mei 2019, 20:00, ’t Kerkhuus
1. Opening
Paul van de Veen heet iedereen welkom op de 93e Algemene Ledenvergadering.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Aanwezig:
EDC Enschede – T.O.G. Ittersum – BDV Borne – Twente’s Eerste – DC Wierden – DDC Deventer –
SSS Kampen – DSS Zwartsluis – DamRa Raalte – Nijverdal – Hammerdammer – Witte van Moort –
OG Wapenveld – DEZ/NGKZ – DDD Dedemsvaart – DC Lelystad
Namens de Gelderse dambond is Frans de Jonge aanwezig.
Afwezig met kennisgeving:
Almelo – DC Dronten – Eelen en Rhaan – Genemuiden – Rijssen – Zwolle
Afwezig zonder kennisgeving: ‐
Paul van de Veen geeft aan dat Michel Stempher vanwege het toernooi in Salou vanavond niet aanwezig
kan zijn en dat hijzelf het jeugdbeleid vanavond voor zijn rekening neemt.
Vervolgens wordt een minuut stilte in acht genomen om de ontvallen leden te gedenken.
Paul van de Veen geeft aan dat er zelfs vandaag nog wijzigingen in het jaarverslag zijn aangebracht, het
verslag van de kascommissie ontbrak namelijk nog.
3. Ingekomen stukken
Paul van de Veen geeft aan dat er – los van een ingekomen voorstel wat later behandeld wordt – een
verzoek kwam tot het verwijderen van een foto. In dat licht verzoekt hij verenigingen die toernooien
organiseren duidelijk te melden dat er tijdens toernooien foto’s voor promotiedoeleinden kunnen
worden gemaakt en dat eventueel bezwaar daartegen voor het toernooi moet worden gemaakt.
4. Notulen ALV 2018
Bij de bestudering van de notulen van de vorige ALV meldt Gerbrand Hessing (Witte van Moort) op dat
de namen van de aanwezigen zouden moeten worden opgenomen. Paul van de Veen geeft aan dit wat
overdreven te vinden maar de volgende suggestie van Gerbrand Hessing om dan in ieder geval de
namen van de aanwezige clubs op te nemen wordt wel gehoor aan gegeven.
De notulen worden definitief gemaakt en op de website geplaatst. Ab Steenbergen (DamRa) geeft aan
dat hij de toezending van de stukken per mail erg waardeert.
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5. Jaarverslag 2018
Gerbrand Hessing (Witte van Moort) geeft aan dat het jaarverslag 2018 een verslag over het PK van
2018 zou moeten bevatten. Paul van de Veen geeft aan dat dit formeel gesproken wellicht klopt maar
dat er vorig jaar ook een verslag over 2018 is opgenomen, welke lijn dit jaar wordt voortgezet. Het
probleem is dat een jaarverslag over een kalenderjaar gaat en niet over een damseizoen.
Paul van de Veen meldt dat hij hoopt dat de afname van het ledenaantal zal afnemen. Wegens
gerommel bij de KNDB stipt hij het belang aan van een sterke PODB. Zo is het KNDB‐bestuur instabiel en
wordt er ook weinig met de PODB‐suggesties over contributieheffing gedaan.
Voorts komen de BR‐verkiezingen ter sprake. Statutair zijn er 21 leden die in de Bondsraad zitting
moeten hebben. De KNDB besloot desondanks om 15 zetels in de Bondsraad te hanteren. Paul van de
Veen bedankt de verenigingen voor het steunen van zijn kandidatuur.
Over samenwerking met de provincies geeft Paul van de Veen aan dat zowel de Drentse als Gelderse
dambond weinig enthousiast waren na een toenaderingspoging. Voor wat betreft die laatste bond komt
daar wellicht verandering in. Frans de Jonge, secretaris van de Gelderse dambond is vanavond te gast en
geeft aan open te staan voor samenwerking. Hij prijst de actieve Overijsselse bond en ziet als
aangrenzende provincie zeker mogelijkheden tot samenwerking.
Ab Steenbergen (DamRa Raalte) vraagt of er contact is geweest tussen Overijssel en Gelderland. Frans
de Jonge en Paul van de Veen geven aan dat dit contact er niet is geweest.
Julian Arrindell (Hammerdammer) vindt het raar dat de KNDB besloten heeft dat de Bondsraad 15 leden
heeft. Volgens hem zouden de statuten gevolgd moeten worden. Hij hoopt dan ook dat er op de
eerstvolgende Bondsraad alsnog wordt afgedwongen dat er 21 leden in de Bondsraad komen.
Jacob Lok (DSS Zwartsluis) vraagt of het in de toekomst wellicht mogelijk is om de damavond in
Zwartsluis op te nemen in het Damdagenklassement. Volgens Paul van de Veen is dit wat lastig omdat
het idee van de damdagen is dat iedereen eraan mee kan doen. Voor dammers die wat verder weg
wonen kan het lastig worden om aan avondtoernooien mee te doen.
6. Financiën
Albert Hakvoort (DC Wierden) neemt – bij afwezigheid van kascommissielid Jos Moorman (BDV Borne) –
het woord. Volgens de kascommissie zien de financiën er goed uit. De contributie KNDB van dit boekjaar
dient nog betaald te worden. Jon Schoo geeft vervolgens aan dat alle posten binnen begroting zijn
gebleven. De contributie in 2019 zal vermoedelijk weer wat lager uitvallen dan het jaar ervoor maar toch
wordt verwacht dat het saldo in 2019 licht positief zal uitpakken.
Voor wat betreft de contributie geeft Jon Schoo aan dat het de bedoeling is dat er twee peildata voor
het aantal leden komen (1 januari en 1 juli) in plaats van 1 peildatum in de huidige situatie (1 juli). Jon
voorspelt dat deze wijziging zal iets in het voordeel van de clubs uitvallen, al levert het wel iets meer
administratief werk op. Jon geeft compliment over de tijdige contributiebetaling van de clubs.
De penningmeester wordt decharge verleend door de vergadering.
Vervolgens wordt gestemd over de eerste twee voorstellen. Beide voorstellen worden aangenomen.
Jos Moorman (BDV Borne) is aftredend in de kascommissie. Er moet een lid en reservelid voor de
kascommissie komen. Hiervoor bieden Jacob Lok (DSS Zwartsluis) en Bart Venneker (BDV Borne) zich
aan.
Paul van de Veen geeft aan dat het altijd lastig is om de promotie/stimuleringsprijs uit te reiken, omdat
er zoveel activiteiten in Overijssel plaatsvinden. Dit jaar is besloten om de prijs uit te reiken aan de
animator van het NK B/C in Westerhaar, te weten Gerbrand Hessing (Witte van Moort).
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7. Prijsuitreiking
Wedstrijdleider Gerwin Mollink reikt de prijzen uit.
8. Pauze
Om 21:00 wordt er een korte pauze ingelast.
9. Bestuursverkiezingen
Michel Stempher stelt zich herkiesbaar voor de periode van drie jaar en wordt herkozen. Alex Noppers
(Witte van Moort) vraagt vervolgens of het niet handig is om een overzicht met aftreden van
bestuursleden in het jaarverslag op te nemen. Dit zal in de toekomst gedaan worden.
Jon Schoo treedt in 2020 af. Paul van de Veen heeft enkele kandidaten gepolst. Drie mensen hebben het
serieus overwogen maar hebben om verschillende redenen toch afgezegd. Paul doet een klemmend
beroep voor iemand om zich aan te melden, maar niemand biedt zich aan. Wel worden er enkele namen
van kandidaten genoemd maar dit zijn toevallig net de personen die al benaderd zijn. Tot slot roept Paul
iedereen op om binnen de eigen vereniging actief op zoek te gaan naar geschikte kandidaten.
10. Jeugdbeleid
Paul van de Veen noemt dat de jeugd is vooruitgegaan. Michel Stempher heeft hier als jeugdleider een
groot aandeel in maar ook anderen hebben hun steentje bijgedragen. Paul van de Veen geeft aan dat hij
DamZ‐Damsets en goedkoop lesmateriaal (van Zainal Palmans) bij zich heeft. Verder noemt hij dat de
gemeente Enschede 10 euro per uur gegeven damles vergoedt. Hij roept anderen op om in hun eigen
gemeente te kijken of er ook zulke mooie kansen liggen.
11. Bestuursvoorstellen
Er zijn twee bestuursvoorstellen die hier worden besproken.
Het voorstel om met vijf minuten plus vijf seconden per zet te gaan spelen in de barrage van de
clubcompetitie (winnaar Hoofdklasse West tegen winnaar Hoofdklasse Oost) wordt aangenomen.
Gerbrand Hessing (Witte van Moort) noemt nog wel de mogelijkheid om een Georgiev‐Lehmann barrage
te spelen in plaats van loten na een barrage, maar er komen al snel tegenargumenten (laat thuis,
Georgiev‐Lehmann barrage kan ook gelijk eindigen)
Bert Aalberts licht het voorstel over de bekercompetitie toe. Niek Kloppenburg (Witte van Moort) geeft
aan het jammer te vinden dat het knock‐out systeem niet meer van toepassing is, er wordt namelijk in
poules en kruisfinales gespeeld.
Bart Venneker (BDV Borne) vraagt of het tempo niet te hoog is. Bert Aalberts geeft aan dat het tempo
inderdaad sneller is dan in de bekercompetitie, maar dat het nog steeds wel als rapidtempo gezien kan
worden. Bovendien kunnen er met dit tempo meer partijen gespeeld worden dan met een langzamer
tempo.
Gerbrand Hessing (Witte van Moort) vraagt zich af of het voorstel over de beker wel met de clubs is
overlegd. Paul van de Veen geeft aan dat dit op het voorzittersoverleg is besproken en dat er toen
enthousiast werd gereageerd op het voorstel.
Bart Venneker (BDV Borne) geeft aan dat in Borne de spelers in de bekercompetitie in drie klassen zijn
opgedeeld. Spelers uit een hogere klasse hebben dan minder bedenktijd.
Julian Arrindell (Hammerdammer) geeft aan dat de Hammerdammer voorstander is van deze
hervorming van de bekercompetitie.
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Henk van Renselaar (OG Wapenveld) vraagt zich af waarom spelers die in de landelijke beker spelen ook
nog in de competitie voor provinciale teams meedoen. Paul van de Veen beaamt dit en vindt dat er te
sterke spelers meedoen in de provinciale bekercompetitie. Op deze manier is er voor de wat mindere
dammers/damclubs geen enkele eer te behalen. Paul van de Veen meldt dat er op de ALV in 2008 al
overeenstemming was dat spelers niet zowel in de landelijke als in de provinciale beker mochten spelen,
op de een of andere manier is dit nooit doorgevoerd.
Voorts wordt het voorstel in stemming gebracht. Witte van Moort stemt tegen terwijl Nijverdal,
Ittersum en Deventer zich onthouden van stemming. Alle andere verenigingen zijn voor en daarmee is
dit bestuursvoorstel aangenomen.
Julian Arrindell (Hammerdammer) vindt dat teams die in een bepaald seizoen afzien van promotie in het
volgende seizoen buiten mededinging zouden moeten meedoen in hun klasse. Albert Hakvoort (DC
Wierden) is blij dat het mogelijk is om van promotie af te zien, omdat sommige teams geen zestal op de
been kunnen brengen. Alex Noppers (Witte van Moort) geeft echter aan dat de promotieverplichting
alleen geldt voor teams die in de eerste klasse kampioen wordt. In het verleden is er wel eens ontheffing
verleend voor promotie van een bepaald team in de eerste klasse wat tot enige discussie leidt in de zaal.
Uiteindelijk is de consensus dat het bestuur een team de plicht tot promotie mag ontheffen, maar dat
dit wel echt een uitzondering moet zijn.
12. Voorstellen van verenigingen
Paul van de Veen noemt het voorstel van Gerbrand Hessing (Witte van Moort), dat op de dag voor de
vergadering binnenkwam. Het is volgens Paul van de Veen op zo een korte termijn niet meer mogelijk
om als bestuur serieus over het voorstel na te denken. Paul van de Veen raadt Gerbrand Hessing aan om
het voorstel tijdens de rondvraag in te brengen.
13. Rondvraag
Er zijn drie vragen. Allereerst meldt Albert Hakvoort (DC Wierden) dat hij een clubgenoot heeft
benaderd voor de in 2020 vacante positie van penningmeester. Deze clubgenoot heeft echter laten
weten dat hij zich toch niet beschikbaar stelt voor deze vacature. Daarnaast noemt Albert Hakvoort het
bespottelijk dat zoveel clubs niet op de vergadering zijn gekomen. In het verlengde daarvan noemt Henk
van Renselaar (OG Wapenveld) dat hij het idee heeft dat de opkomst op een andere dag dan de vrijdag
wellicht hoger zou zijn.
Harrie Hoonhorst (Nijverdal) geeft aan dat Nijverdal 2 graag een dubbele competitie zou willen spelen.
Zij zitten met vijf andere teams in een klasse waardoor er in een dubbele competitie tien rondes zouden
worden afgewerkt. Gerwin Mollink zal er over gaan nadenken.
Gerbrand Hessing (Witte van Moort) geeft aan dat hij graag zou zien dat er een middag of avond zou
worden georganiseerd waarop de winnaars van de diverse PODB‐competities gehuldigd worden. De
vraag die er in de zaal opgaat is of iedereen dan wel zou komen. Gerbrand Hessing geeft aan dat hij dit
voorstel gaat rondsturen.
14. Sluiting
Paul van de Veen sluit tegen 22:30 de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
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