
Zuidhollandse Dambond 

 
 

ALV-verslag van dinsdag 30 mei 2017 in Biljart- en Bridgecentrum De Hoog te Gouda. 

Aanwezig de volgende personen: 

Clubs:  
Martijn v.d. Klis, Robert van Diggele (ADC, Alphen). Jaap Riesenkamp (Constant-Charlois, Rotterdam) 
Erno Prosman (Damlust, Gouda). Johan Pronk (Damclub Dos Delft) 
Geert van Marrewijk, Nico Zwinkels (NDV, Naaldwijk). Johan Pronk (DC Scheveningen) 
Ben de Koning (DC VELO, Wateringen). Hans de Knikker (DEZ Reeuwijk) 
M. de Vink, Peter de Bruijn (Kijk Uit, Zegveld). Arie Schoneveld (RDC, Rijnsburg) 
Gilles v. Winkel, P. Scheffers, Frans Boers (MDV, Monster); Leo Mous, Peter Lansbergen (Van Stigt Thans, 
Schiedam) 
Afwezig met kennisgeving: DC Den Haag, LDC, Leiderdorp. Dhr. H. Meester (Erelid) 

Bestuur: 
M. Kromhout (VZ), W.H. Hoogendoorn (PM), J. Veenstra (S), M. Meijer (JL), G.E.F. v.d. Berg (CL)  
J. Pronk (VP), A. Kruyshoop (WL), B. Douma (AA) 

Jeugdcommissie: A. Kruyshoop, M. v.d. Klis 
Als gast aanwezig: M. v.d. Klis (Kandidaat Bestuurslid) 
Als gast bij kennisgeving afwezig: N. Muradin (Kandidaat Bestuurslid) 
 
01. Opening 
Rinus opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. 
Spreker spreekt zijn zorgen uit over de terugloop van het ledental. 
Rinus is zeer verheugd over de prestaties van Martijn van IJzendoorn bij het NK, EK, WK in zijn categorie. 

02. Vaststelling agenda 
Rinus vraagt de vergadering of de agenda eventueel nog gewijzigd moet worden; er komt hierop geen reactie, 
zodat de agenda wordt vastgesteld. 

03. Mededelingen 
Spreker vraagt aan de secretaris of hij nog mededelingen heeft; er zijn een drietal: van Erelid H. Meester; 
van DC Den Haag, van LDC Leiderdorp. 

04. Ingekomen stukken 
Rinus vraagt aan de secretaris of hij nog ingekomen stukken heeft; dit is niet het geval. 

05. Prijsuitreiking 
De op de agenda vermelde prijswinnaars hebben alle door Rinus hun prijs uitgereikt gekregen, met dien 
verstande dat de prijs voor DC Den Haag 2 in ontvangst is genomen door Alex Kruyshoop. 

06. ALV-verslag 2016 
Ter bespreking legt Rinus de vergadering het ALV-verslag 2016 voor; vanuit de vergadering wordt verder niet 
gereageerd, zodat het verslag wordt vastgesteld. 

07. Algemeen verslag 2016 - 2017 
Ter bespreking legt Rinus de vergadering het Algemeen verslag voor; vanuit de vergadering wordt opgemerkt 
dat op pagina 2 een kleine correctie dient plaats te vinden: bij ‘Sneldamkampioenschap van Den Haag 2017’, 
dient ‘Den Haag’ te worden gewijzigd in ‘ZHDB’. 
Met inachtneming van deze wijziging, wordt het verslag vastgesteld. 

08. Jaarverslag Penningmeester 2016 
Na enkele reacties uit de vergadering wordt het verslag vastgesteld. 
  



09. Jaarverslag Jeugdleider 2016 - 2017 
Maurits merkt op dat alles wat gebeurt is, in het verslag staat; en wat niet meer mee kon, komt in het verslag 
2017- 2018.  
Het verslag wordt hierop vastgesteld. 

10. Controle Kascommissie 
Jaap Riesenkamp, lid van de Kascommissie, leest het verslag van de kascommissie voor, inzake de controle van 
de boekhouding van Penningmeester. De Kascommissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en stelt 
de vergadering voor de penningmeester décharge te verlenen over zijn gevoerde beleid. De vergadering gaat 
met applaus akkoord met deze beslissing. 

11. Verkiezingen 
Volgens rooster zijn periodiek aftredend de bestuursleden: Dhr. Alex Kruyshoop en Bonne Douma; beide 
heren hebben aangegeven herkiesbaar te zijn en worden door vergadering onder applaus herkozen. 

Volgens rooster is periodiek aftredend, de secretaris: Jetse Veenstra; Jetse heeft te kennen gegeven niet 
herkiesbaar te zijn. Na een klein toespraakje, reikt Rinus, onder applaus van de vergadering, de aftredende 
secretaris een attentie uit als dank voor zijn bewezen diensten. 

Tevens aftredend, doch tussentijds, is de Jeugdleider Maurits Meijer. Onder applaus van de vergadering, reikt 
Rinus hem een attentie uit, als dank voor zijn bewezen diensten. 

Het bestuur is er in geslaagd voor de niet-herkiesbare bestuursleden een opvolger te vinden. 
Als secretaris: Dhr. Nizaam Muradin (Hofstad Dammers) en als Jeugdleider: Dhr. Martijn v.d. Klis (ADC). Beide 
heren zijn uitgenodigd voor de ALV; helaas kon Dhr. Muradin niet aanwezig zijn op de ALV vanwege een 
sterfgeval in de familie. 
Rinus stelt de vergadering beide heren te benoemen in de eerder genoemde functies. De vergadering gaat 
onder applaus akkoord. 

12. Begroting 2017 
Rinus legt de vergadering de begroting 2017 voor ter bespreking, waarna Erik enige uitleg geeft. Vanuit de 
vergadering komen echter geen vragen, op grond waarvan de begroting 2017 wordt vastgesteld. 

13. Bestuursvoorstellen 
Aangezien er geen bestuursvoorstellen zijn en ook niet van de kant van de clubs, wordt dit punt overgeslagen. 

14. Verkiezing Kascommissie 
Na 2 jaar lid te zijn geweest van de Kascommissie, is dhr. Jaap Riesenkamp aftredend en wordt opgevolgd 
door Mevr. P.B. Lindhout die haar 2e jaar ingaat als Kascommissielid. Zij wordt opgevolgd door reservelid Dhr. 
J. Kos. Het bestuur is dus op zoek naar een reservelid; Rinus vraagt de vergadering wie er belangstelling heeft. 
Dhr. R. v. Diggele van ADC stelt zich beschikbaar voor het reservelidmaatschap welke beslissing met applaus 
wordt begroet. 

15. Wedstrijdzaken en diversen 
Guido heeft weinig te melden zoals hij zelf zegt; hij merkt op dat de indeling mogelijk iets anders wordt. 
Hij vraagt de clubs te denken aan het doorgeven van de opstelling. 

16. Bondsraad 
Bonne merkt op dat Rinus al veel heeft gezegd in zijn openingswoorden haalt zelf nog enkele punten aan. 
De eerstvolgende vergadering van de Bondsraad is op zaterdag 17 juni 2017. 

17. Rondvraag 
Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
18. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Rinus de aanwezigen voor hun inbreng, wenst hen wel thuis en sluit 
daarmee de vergadering. 
 


