Notulen van de Algemene Vergadering van de P.O.D.B., gehouden op vrijdag 30 mei
2014 te Heino
Aanwezig: Kijk Uit Balkbrug, BDV Borne, DDC Deventer, Laurel’s DamRa Raalte, DC Rijssen,
Van Dalen Glas/Sint Jansklooster, Witte van Moort Westerhaar-Vriezenveensewijk, DC
wierden, DC Dronten, EDC Enschede, O&O Genemuiden, De Hammerdammer Den Ham,
DEZ/NGKZ Hattem, Hartholt Olie/DOS Heino, Eelen & Rhaan, Twentes Eerste, SSS Kampen,
DC Lelystad, DSS Zwartsluis, TOG Ittersum en DC Zwolle.
Afgemeld: DC Almelo, Eye-T Webdesign/OG Wapenveld, DC Hoorn Heerde, DDD
Dedemsvaart, Ravenshorst Nijverdal en dhr. H. Harms van Kijk Uit Balkbrug.
1. Opening
Voorzitter Jeroen Paalman opent om circa 20.15 uur de vergadering. Hij
verwelkomt de aanwezigen en hoopt op een goede vergadering.
De overledenen van het afgelopen jaar worden met een minuut stilte herdacht.

2. Mededelingen en vaststelling agenda
Zij die zich voor deze vergadering afgemeld hadden, worden genoemd.

De heer Arrindell (De Hammerdammer) wil nog spreken over de Bondsraad. Dat zal
aandacht krijgen bij bespreking van het agendapunt ‘Jaarverslag 2013’.

De heer Steenbergen (Laurel’s DamRa) ziet graag dat de aanvangstijd van de A.V.
een kwartier wordt vervroegd. Na een tegengeluid vanuit de vergadering wordt
hem dit niet toegezegd.

De heer Van de Veen (EDC) vraagt aandacht voor het KNDB Rondje NL onlangs in
Apeldoorn. Komt in de ’Rondvraag’ aan de orde.

Het agendapunt ‘Jeugdbeleid’ zal vóór de pauze worden behandeld.

3. Ingekomen stukken
De aankondiging van de recordpoging van Marino Barkel op 17 mei 2014 in
Vriezenveen.

4. Notulen Algemene Vergadering 8 mei 2013
Opgemerkt wordt dat er nog veel spellingsfouten in de notulen voorkomen. Zo is de
naam van een overledenen verkeerd gespeld.
De heer Steenbergen (Laurel’s DamRa) ziet graag de volledige naam van een club
vermeld, ook bij sponsoring.
De heer Van de Veen (EDC) vindt dat het op schrift gestelde best perfect mag zijn.

Mevrouw Stegeman (Witte van Moort) geeft aan in het vervolg best een helpende
hand te willen bieden.
De heer Kamminga (DC Dronten) vindt de kritiek op het verslag overtrokken.
De heer Arrindell (De Hammerdammer) vraagt om subsidiecriteria naar de clubs te
sturen. De A.V. behoort daar ook inspraak in te hebben.
De voorzitter zegt dat van geval tot geval wordt bekeken.
Hij deelt tenslotte nog mede dat gewijzigde statuten voortaan op de website zullen
worden geplaatst.
5. Financiën
De penningmeester geeft tekst en uitleg over het financieel jaarverslag. Ondanks
dat we meer hebben uitgegeven is het vermogen weer gegroeid. Dit jaar rekent de
P.O.D.B. de KNDB-contributieverhoging niet door. De P.O.D.B. heeft een stabiel
ledental met wel een geringe jaarlijkse afname.
De heer Van de Veen (EDC) vindt dat we alert moeten zijn op de ontwikkelingen.
Wat wordt van de KNDB terugontvangen? De clubs worden kleiner en er moet beleid
worden ontwikkeld door de P.O.D.B. richting KNDB.
De heer Steenbergen (bondsraadslid) geeft aan dat de KNDB-begroting nogal fors is
wat betreft coaching van de topspelers. Wanneer de NOC/NSF subsidie in de
toekomst wegvalt ontstaat er een groot probleem.
De penningmeester vindt dat alle clubs zich op deze situatie moeten bezinnen als
dit dreigt te gebeuren. De Bondsraad heeft hierin ook een taak.
Over enige uitgavenposten in het financieel verslag worden vragen gesteld (de heer
Meiresonne van O&O Genemuiden) welke door de penningmeester worden
beantwoord.
Mevrouw Stegeman (Witte van Moort) wenst een splitsing in de kosten van de
P.O.D.B.
De heer Van de Veen (EDC) vindt de kosten van de P.O.D.B.-website te laag.
Voor wat betreft het verslag van de kascommissie deelt de heer Dijkstra (SSS
Kampen) mee dat de penningmeester decharge kan worden verleend. De
boekhouding is in goede staat bevonden en wordt goed beheerd.
De heer Dijkstra wordt door de voorzitter bedankt voor zijn bijdrage.
Voor het komende jaar worden een nieuw lid en een reservelid aangezocht, waarop
bij de rondvraag worden teruggekomen.
Bij dit agendapunt wordt er nog op gewezen dat het mogelijk moet zijn om een
beroep te doen op het Promotiefonds.
De voorzitter geeft aan dat DDC Deventer dit jaar voor het eerst een beroep op dit
fonds heeft gedaan.
De heer Van de Veen (EDC) neemt graag kennis van de voorwaarden waaronder van
dit fonds gebruik wordt gemaakt. Er mag geen sprake zijn van willekeur.
De heer Steenbergen (Laurel’s DamRa) wijst op het belang van een subsidieregeling,
waar de clubs dan een beroep op kunnen doen.

De heer Kamminga (DC Dronten) vraagt om een onderzoek naar armlastige clubs.
De penningmeester zegt toe hiernaar bij de clubs te willen informeren.
Ten aanzien van een verhoogde raming in de begroting 2014 van de post ‘PK
Overijssel’ merkt de competitieleider op dat men meer deelnemers verwacht.
De voorzitter deelt tenslotte mede dat het bestuur heeft besloten dit jaar geen
Stimuleringsprijs toe te kennen, daar het bestuur geen uitzonderlijke prestaties
heeft waargenomen.

6. Jeugdbeleid
Jeugdleider Schotman geeft een toelichting op het jaarverslag. Het jeugdledental
neemt af. De opkomst bij de PODB-cup blijft teruglopen, wedstrijden worden soms
afgelast, wat niet stimuleert. Het niveau is nog wel goed. Het schooldamtoernooi is
goed verlopen. In juni 2014 is er een jeugdleidersvergadering.
De heer Van de Veen (EDC) merkt op dat er KNDB-promotiemateriaal voor de
scholen verkrijgbaar is (via uitgeverij Zorn, tegen portokosten).
De heer Steenbergen (Laurel’s DamRa) ziet graag dat er een 4-tallencompetitie voor
de jeugd wordt opgestart. De voorzitter zegt dat er dan minsten 6 verenigingen
mee moeten doen, terwijl het reizen niet langer dan een half uur mag duren. Het
bestuur vindt het niet zinvol dit van de grond te tillen (houdt ook verband met
beschikbare vrijwilligers).
De heer Steenbergen beklemtoont het belang van zo’n competitie, te beginnen met
bijvoorbeeld 2 clubs en dat geleidelijk uit te breiden. Tot teleurstelling van
Steenbergen wijst het bestuur dit af.

7. P.O.D.B. Jaarverslag 2013
De sobere uitgave van het jaarverslag valt in goede aarde.
Over het competitiejaarverslag wordt opgemerkt dan men van het recht van
promotie kan afzien.
De heer Steenbergen (bondsraadslid) merkt op dat hij niet namens de P.O.D.B. in de
Bondsraad zitting heeft, maar dat hij via vrije verkiezing in de bondsraad is
verkozen.
De heer Kamminga (DC Dronten) vindt dat er ten aanzien van de KNDBcontributieverhoging best een tegengeluid mag komen. Topsporttraining is
belangrijk, maar zonder NOC/NSF-gelden zal het moeilijk worden.

8. Bestuursbeleid
De voorzitter deelt mede, dat hij naar aanleiding van de gehouden enquête een
vervolg daarop in het jaarverslag heeft opgenomen.
De KNDB komt ook met een enquête om de verenigingen bij hun activiteiten te
ondersteunen.
De groep 30-40-jarigen is sterk ondervertegenwoordigd.
De heer Steenbergen (Laurel’s DamRa) wijst het bestuur er nog eens op dat een
provinciale brainstormgroep een document heeft aangedragen. In zijn ogen heeft
de P.O.D.B. daar nog niets mee gedaan.

De voorzitter deelt mede, dat het bestuur aan alle clubs in Overijssel een KNDBlesmaterialenset wil gaan toesturen. De penningmeester is met de uitvoering
daarvan inmiddels begonnen.
Voorts komt vanuit de vergadering naar voren het belang van een goede website
van zowel de clubs als van de P.O.D.B.
Het bestuur behoort de P.O.D.B.-website actueel te houden. Er staat nu zaak teveel
oud nieuws op.
Het bestuur zegt toe zich op dit punt te zullen beraden.
De heer Van de Veen (EDC) vindt dat de kosten van de website te laag zijn. Daar
kun je het niet voor doen. Bij de KNDB is Eva Houtjes hiermee bezig.

9. Prijsuitreiking
De namen worden voorgelezen en de prijzen worden door de competitieleider
Barends aan de winnaars uitgereikt. Afwezige winnaars zullen de bekers door
welwillende aanwezigen worden overhandigd.

10. Wijziging statuten
De eerder aangenomen wijzigingen van de statuten en actuele veranderingen van
personen worden aangehouden. Verdere afhandeling zal mede via de
P.O.D.B.website verlopen, waarover nog nadere afstemming zal plaatsvinden.

11. Bestuursverkiezing
De heer R.H. Hendriks (DDC Deventer)is herkiesbaar. Hij wordt door de aanwezigen
herkozen.
De heer M. Schotman (Hartholt Olie/DOS Heino) heeft zich niet weer herkiesbaar
gesteld. Daar zich geen kandidaat heeft gemeld vraagt de voorzitter of zich in de
vergadering iemand is die zich kandidaat wil stellen. Mevrouw Stegeman (Witte van
Moort) zegt zich wel beschikbaar te willen stellen als algemeen adjunct, maar niet
als jeugdleider. Ze noemt nog een reden op waarom ze mogelijk niet in het bestuur
kan komen (2 bestuursleden van dezelfde club). Na raadpleging van de Statuten
blijkt dat dit geen belemmering is. Daarop zegt ze alsnog bereid te zijn in het
bestuur zitting te nemen, wat na applaus gebeurt.
De heer Kamminga (DC Dronten) is gestopt met het organiseren van het
schooldamtournooi Overijssel. Hiervoor moet ook nog een opvolger worden
gevonden.

12. Rondvraag

De heer Van de Veen (EDC) heeft 10 april het Rondje NL van de KNDB-voorzitter
Hans Vermeulen in Apeldoorn bezocht. Het was een beschamende opkomst van 3
clubs.
Op 18 september wordt in Hoogeveen ook een bijeenkomst gehouden. Laat daar
dan meerdere Overijsselse clubs naar toe gaan. Vooraf dient men zich aan te
melden bij het bondsbureau.

De kascontrolecommissie wordt met een nieuw lid uitgebreid. De heer Mensink (DC
Zwolle) wordt bereid gevonden.
De heer Van de Veen (EDC) wil zijn penningmeester benaderen om als reservelid op
te treden.

De heer Meiresonne (O&O Genemuiden) wekt een ieder op om elkaars damdagen te
bezoeken. Voor het positieve saldo van de P.O.D.B. heeft hij ook wel een
bestemming: reiskosten jaarvergadering.
De voorzitter zegt liever geld te willen uitgeven voor een nieuw damlid.

De heer Arrindell (de Hammerdammer) spreekt zijn waardering uit richting het
P.O.D.B.-bestuur. Het is toekomstgericht en waar het fout gaat moet het volgend
jaar weer beter. Hij wijst erop dat het van belang is dat zaken van de Algemene
Vergadering formeel worden afgehandeld en afspraken worden nagekomen. Hij ziet
graag de notulen van de Algemene Vergaderingen 2011 tot en met 2013 op de
provinciale website geplaatst.
De secretaris zegt hem dit toe.

13. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng deze avond en wenst een ieder
wel thuis.

Balkbrug, 13-08-2014
G. Schuurman

secretari PODB.

