
 

Provinciale Overijsselse  
Dambond 

 
Notulen Voorzittersoverleg 10 september 2021, 20:00, Westerhaar 

 

Aanwezig zijn:  

Peter van der Velden – DC Zwolle / Albert Hakvoort – DC Wierden / Julian Arrindell – De 
Hammerdammer / Aart Brinkman – DC Nijverdal / Luit Haan – EDC Enschede / Gil Salomé – Witte van 
Moort / Gert Brink – algemeen adjunct en DDD Dedemsvaart / Bert Aalberts – secr. PODB en DDD 
Dedemsvaart en Witte van Moort / Michel Stempher – jeugdleider PODB en SSS Kampen / Gerwin 
Mollink – wedstrijdleider PODB en De Hammerdammer en Witte van Moort / Paul van de Veen – 
voorzitter PODB en EDC Enschede 

1. Opening 
Paul heet iedereen welkom. Hij is blij om elkaar weer te kunnen ontmoeten na een lange 
pauze. Wel spreekt hij zijn teleurstelling uit over het grote aantal afwezige clubs. Tevens heet 
hij Frans de Jonge welkom die vanavond als voorzitter van de KNDB een presentatie zal 
geven over de plannen van de KNDB in de komende jaren.  

De ontvallen leden worden herdacht door de vergadering. 

2. Mededelingen 

Paul benoemt de vraag van Zwartsluis of het mogelijk zou zijn om op een centralere locatie 
te vergaderen. Op de laatste ledenvergadering is gevraagd aan de leden om met voorstellen 
voor locaties te komen waarop respons uit is gebleven. Paul heeft wel eens nagedacht over 
Laurel’s Pannenkoekenhuis in Raalte maar dit is toch geen geschikte vergaderlocatie. 
Zwartsluis had aangegeven dat er ook in Zwartsluis vergaderd kan worden maar dat ligt een 
stuk minder centraal dan Westerhaar. Julian Arrindell (De Hammerdammer) geeft aan dat 
het clubhuis van Westerhaar een mooie locatie is om te vergaderen.  

Paul benoemt dat hij een aantal DamZ-Damsets bij zich heeft welke kunnen worden 
afgenomen door de aanwezigen. Enkele bestellingen worden geplaatst.  

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 25-09-2020 

Paul wil hier niet te lang bij stilstaan gezien deze notulen grotendeels zijn ingehaald door de 
corona-werkelijkheid. Eventuele opmerkingen kunnen later in de vergadering gemaakt 
worden. 

  



4. Financiën 
- Financieel Jaarverslag 

Paul benoemt dat er vanavond geen Financieel Jaarverslag gepresenteerd kan worden aan 
de leden. De penningmeester van PODB heeft persoonlijke problematiek waardoor hij niet in 
staat is gebleken om dit jaarverslag te maken. Nadat contacten zijn gelegd met Arie Heikoop 
uit Kampen is besloten om Jon Schoo te vragen om een reconstructie te maken op basis van 
de transactieoverzichten. Jon Schoo is hiertoe bereid maar gezien de geringe tijd tot de 
vergadering is het hem niet gelukt om dit voor vanavond af te krijgen.  

De aanwezigen hebben een overzicht van de rekening-saldi gekregen met een toelichting. De 
DamZ-dambordjes zullen, indien ze alle verkocht worden, een winst van ongeveer €2,000,-
voor de PODB betekenen. Indien er minder verkocht worden lijdt de KNDB geen schade, 
want er zijn voorfinanciers geweest die dit risico op zich namen.  

Het lage saldo van de rekening courant eind 2020 werd veroorzaakt doordat laat is begonnen 
met de inning van de contributie. Inmiddels is het saldo van deze rekening toegenomen naar 
ruim €8,000,- 

Peter van der Velden (Damclub Zwolle) vraagt naar toelichting omtrent het saldo van de 
projectrekening. Paul geeft aan dat inkomsten vanuit de verkoop op deze rekening worden 
gestort, en dat zodra alle bordjes verkocht zijn, de voorfinanciering à €33,500,- terug zal 
worden gestort aan de voorfinanciers. Het resterende saldo is winst voor de PODB. 

Albert Hakvoort (DC Wierden) geeft aan dat André Nijmeijer op een goede manier de 
contributienota’s aan DC Wierden heeft verstrekt.  

- BTW-afdracht 

Paul heeft het woord. De Belastingdienst krijgt van de KNDB gegevens van alle verenigingen. 
Deze verenigingen zullen een brief krijgen inzake de BTW-plicht per 1-1-2022 en de mogelijke 
vrijstelling die zij kunnen aanvragen. Dit vrijstellingsformulier moet tijdig worden ingevuld. 
Kleine verenigingen zullen geen last krijgen van BTW-afdracht, want een vereiste voor deze 
afdracht is dat de omzet de €20.000,- overstijgt. Paul geeft aan dat het incasseren van KNDB-
contributie kan worden gezien als omzet, ondanks dat deze contributie doorgezet wordt aan 
de KNDB. Mede hierdoor en gezien de goede ervaringen in Drenthe heeft het PODB bestuur 
besloten dat zij vanaf 01-01-2021 alleen nog de PODB-contributie int bij de verenigingen.  
Aart Brinkman (Nijverdal) geeft aan dat de 21% heffing niet betekent dat de contributie met 
21% zal stijgen. Frans de Jonge (vz. KNDB) geeft aan dat het in de praktijk om zo’n 12% zal 
gaan. Volgens Frans de Jonge valt het te overwegen om de contributies over meerdere jaren 
te indexeren zodat er niet opeens een klap aan BTW-gelden bijkomen.  

Gert Brink (DDD Dedemsvaart) vraagt hoe ver het verzet is gegaan. Is er samengewerkt met 
andere denksportbonden? Frans de Jonge (vz. KNDB) geeft aan dat er in een 
denksportoverleg met onder andere de bridgebond (115.000 leden) is nagedacht over verzet, 
maar er valt niet onder uit te komen.  

  



5. Wedstrijdzaken 
- Coronaprotocol 

Paul heeft het woord. De overheid is niet duidelijk in hun richtlijnen. De leidraad van de 
PODB is: gebruik je gezond verstand. Frans de Jonge (vz. KNDB) geeft aan dat de eisen voor 
ventilatie bij KNDB-wedstrijden anders zijn dan bij PODB-wedstrijden. 

- Damdagen 

Dammen over de IJssel heeft plaatsgevonden met een mooie deelname. Julian Arrindell (De 
Hammerdammer) geeft aan dat de damdag in Den Ham geen doorgang kan vinden gezien de 
locatie nu volstaat met biljarttafels. Gert Brink (DDD Dedemsvaart) drukt Julian op het hart 
om wel uit te kijken naar alternatieve locaties, want hij zou het jammer vinden als het 
toernooi verloren gaat. 
Bert Aalberts (sec. PODB) geeft aan dat damclub Lelystad op 20 november 2021 haar damdag 
wil gaan houden.  
Paul van de Veen (vz. PODB) geeft aan dat Cees Barends bereid is de uitslagen bij te houden. 

6. PODB Clubcompetitie 
 
Er wordt geïnventariseerd wat de deelname is bij de aanwezige verenigingen. Gezien het 
grote aantal afwezige verenigingen kan er vanavond nog niet iets gezegd worden over het 
format, daarvoor zullen alle opgaves binnen moeten zijn.  
Albert Hakvoort (DC Wierden) geeft aan dat zijn club geen verre uitwedstrijden wenst te 
spelen. Daarnaast verzoekt hij om de regels omtrent het verplicht spelen van minimaal twee 
wedstrijden door opgegeven spelers te schrappen.  
Michel Stempher (SSS Kampen) stelt voor om met een korter speeltempo te gaan spelen, 
gezien zijn club SSS Kampen om 23:00 uur hun speellocatie moet verlaten. Aart Brinkman (DC 
Nijverdal) geeft aan dat hij het huidige speeltempo prettiger vindt. De tendens is verder dat 
er gewoon weer gedamd moet worden en dat er daarbij flexibel omgesprongen moet 
worden met regels.  
Het bestuur zal zich verder beraden over deze suggesties.  
 

7. Ledenontwikkeling 

Paul neemt het woord. Er is een flink ledenverlies over de afgelopen jaren. Gemiddeld 
verliest enkele club één lid per jaar. Er was sinds 2016 een lichte aanwas van jeugd, maar 
corona heeft er ook bij de jeugd flink ingehakt. Volgens Paul moeten we dan ook niet terug 
naar normaal, want het normaal is ledenverlies. Er moet juist ingezet worden op nieuwe 
ontwikkelingen en gedurfd worden om dingen anders te doen dan vroeger. 

In de statuten van de KNDB komen de provinciale bonden niet meer voor. Het is mogelijk om 
alleen lid te zijn van de KNDB zonder lid te zijn van een provinciale bond (zoals de PODB). 
Andersom schrijven de PODB-statuten voor dat je alleen lid kunt zijn van de PODB als je lid 
bent van de KNDB.  

Peter van der Velden (Damclub Zwolle) geeft aan dat het voor zijn vereniging belangrijk is dat 
deze plicht uit de PODB-statuten vervalt. Hij voorziet namelijk dat zijn clubgenoten gaan 
opzeggen als zij weten hoeveel geld zij aan KNDB-contributie afdragen, en met de verhoging 
van de KNDB-contributie in de toekomst zal dit effect nog sterker zijn. Paul van de Veen 
benoemt dat dammen een goedkope sport is. Daarnaast benoemt hij de voordelen van de 



KNDB, zoals het ontvangen van Het Damspel en belangenbehartiging, bijvoorbeeld inzake 
corona. Peter begrijpt het standpunt van Paul, maar wil voorkomen dat Damclub Zwolle 
omvalt. De damsport begint volgens hem bij de clubs in het land, en niet bij de top.  

Albert Hakvoort (Damclub Wierden) benoemt de mogelijkheid tot een KNVB-lidmaatschap 
waarbij geen competitiewedstrijden gespeeld mogen worden, maar waarbij wel op de eigen 
club getraind kan worden. Dit lidmaatschap kost slechts enkele euro’s per maand. Paul van 
de Veen benoemt dat die mogelijkheid bij de KNDB ook bestaat middels een persoonlijk 
lidmaatschap à €14,- per jaar. De PODB statuten zijn niet duidelijk of een persoonlijk 
lidmaatschap van de KNDB volstaat om ook mee te mogen doen met PODB-activiteiten.  

- Manier van contributie-inning 

Paul van de Veen heeft het woord. Vanwege de BTW-plicht die er aan komt wenst de PODB 
alleen nog maar PODB-contributie te innen bij de verenigingen, teneinde onder de 
omzetgrens van €20.000,- te blijven.  

Julian Arrindell (De Hammerdammer) geeft aan dat hij zich in het verleden gestoord heeft 
aan het ontbreken van het overzicht inzake binnenkomst en afdracht van de KNDB-
contributie.  
Peter van der Velden (DC Zwolle) vraagt zich af of provinciale bonden en de KNDB mogen 
communiceren met elkaar over contributiezaken. Volgens Paul is dit toegestaan. Er is een 
verwerkersovereenkomst.  
Er zal een uitleg volgen aan penningmeesters over de nieuwe manier van contributie-inning.  
Paul wijst op de nieuwe ledenadministratie van de KNDB: er komt een systeem waarbij het 
voor individuen makkelijker wordt om hun gegevens te wijzigen. De administratieve druk op 
het bondsbureau zal grotendeels weg worden genomen. 

8. Presentatie KNDB 

Frans presenteert de plannen van de KNDB voor de komende jaren, waaronder stimulering 
van het jeugd- en vrouwendammen. Deze presentatie is bijgevoegd bij de stukken. 
Gil Salomé (Witte van Moort) geeft aan dat problemen bij kaderwerving niet financieel zijn, 
maar dat het probleem zit in beschikbaarheid van mensen. Een kleine financiële vergoeding 
kan hier mogelijk wel bij helpen.  
Peter van der Velden (DC Zwolle) vraagt zich af wanneer het vrouwendammen is geslaagd. 
Frans de Jonge geeft aan dat er gestreefd wordt naar 10% vrouwen van het totaal aantal 
leden.  
Gert Brink (DDD Dedemsvaart) benoemt het belang van aanvragen van subsidies, ook voor 
individuele damclubs. 

9. Rondvraag 

Gil Salomé (Witte van Moort) vraagt wanneer de DamZ-DamSets zijn aangeschaft. Paul geeft 
aan dat dit enkele jaren geleden is gebeurd naar aanleiding van een vraag op internet van 
iemand die een zakdambordje wou aanschaffen. Sindsdien zijn er nog enkele extra zendingen 
geweest. 

Luit Haan (EDC Enschede) vraagt naar het plan om Het Damspel te verspreiden aan 
secretarissen om kosten te besparen. Paul geeft aan dat dit idee weliswaar geld kost, maar 
dat secretarissen niet altijd Het Damspel blijken te verspreiden naar hun clubleden, waardoor 
besloten is om het toch aan elk individueel lid toe te blijven zenden. 



Aart Brinkman (DC Nijverdal) vraagt wanneer de ALV is. Paul geeft aan dit nu niet te weten en 
dat hier op terug wordt gekomen. Het financieel verslag zal nog worden nagestuurd. 

Julian Arrindell (De Hammerdammer) betreurt de lage opkomst en bedankt Frans de Jonge 
voor zijn presentatie. Tevens geeft hij aan het niet eens te zijn met de ongelijkheid tussen 
statuten van de PODB en de KNDB. 

10. Sluiting 

Paul sluit de vergadering en wenst allen wel thuis. 

10.09.2021 

Secretaris PODB 

Bert Aalberts 

 

 


