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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
 
Datum:     Dinsdag 29 mei 2018 
Aanvang:    20:00 uur 
Locatie:     Biljart- en Bridgecentrum De Hoog, Nieuwe Gouwe OZ 11b te Gouda. 
Aanwezige clubs: R. van Diggele (ADC, Alphen), J. van Hal (Hofstad Dammers), D. van 

IJzendoorn (DC VELO, Wateringen), A. Stoorvogel (DC VELO, Wateringen), 
A. Zwanenburg (LDC Leiderdorp), M. Meijer (LDG Leiden),  G. v. Winkel 
(MDV Monster), F. Boers (MDV Monster), A. Schoneveld (RDC, Rijnsburg).  

 
Aanwezig bestuur:  R. Kromhout (VZ), A. Kruyshoop (WL), E. Hoogendoorn (PM), M. v.d. Klis 

(JL), G. v.d. Berg (CL), N. Muradin (SC). 
Gasten:      
Met kennisgeving afwezig:  B. Douma, N. Lindhout, G. van der Meijden, J. Pronk, M. Groenendijk, E. 

Prosman. 
Verslaglegging:    Secretaris 
 

 

Agenda ALV 

01. Opening 
02. Vaststelling agenda 
03. Mededelingen 
04. Ingekomen stukken 
05. Prijsuitreiking 
06. ALV-verslag 2017 
07. Algemeen verslag 2016 - 2017 
08. Jaarverslag  
09. Controle Kascommissie 
10. Verkiezingen 
11. Begroting 2017 
12. Bestuursvoorstellen 
13. Verkiezing Kascommissie 
14. Wedstrijdzaken en diversen 
15. Bondsraad 
16. Rondvraag 
17. Sluiting 
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01. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen.  

 Stil wordt gestaan bij het overlijden van leden.  

 Met gepaste trots meldt de voorzitter dat Van Stigt Thans na een barragewedstrijd tegen Hijken DTC 
voor de vierde keer de landstitel heeft gewonnen. In het rechtstreekse duel versloeg Van Stigt Thans 
overtuigend Hijken DTC met 13-7. 

 Ondanks de zorgelijke perikelen in de bondsraad en faillissementsberichten rondom de KNDB sluit de 
KNDB verrassend met een positief financieel resultaat de afgelopen periode af. 

 De KNDB wil eerst het huis op orde hebben en streeft ernaar een personele bezetting te creëren die 
een betere afspiegeling vormt van haar leden.  

 Opgemerkt wordt dat successen bij het werven van jeugdspelers niet altijd 1-op-1 zijn over te nemen, 
omdat toegepaste strategieën niet steeds en overal toepasbaar zijn.  
 

02. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

03. Mededelingen 

 Het bericht van het bestuur betreffende de nieuwe AVG privacywet wordt gewaardeerd en roept 
vragen op over de wijze van implementatie van de nieuwe AVG privacywet in de eigen vereniging.    

 Damclub Den Haag heeft de eigen ALV altijd op de laatste dinsdag van mei en is daarom niet 
vertegenwoordigd.  

 

04. Ingekomen stukken 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat  
vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De gevolgen voor de ZHDB 
betreffen het verwerken van de NAW gegevens van leden en de toestemming voor het gebruik van foto’s 
op de website en sociale media. Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan alle aangesloten verenigingen 
een privacy statement en een aanmeldformulier voor leden toegestuurd. Het bestuur zal ook onderzoeken 
of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zinvol is. 

 

05. Prijsuitreiking 
De prijswinnaars hebben alle onder applaus van alle aanwezigen door Rinus hun diploma uitgereikt 
gekregen. 

 

06. ALV-verslag 2017 
Ter bespreking legt Rinus de vergadering het ALV-verslag 2017 voor. Vanuit de vergadering wordt een 
kleine tekstuele aanpassing voorgesteld, zodat het verslag met deze kleine aanpassing wordt vastgesteld. 

 

07. Algemeen verslag 2017 - 2018 
Het verslag wordt met een kleine aanpassing in de data van de bestuursvergaderingen vastgesteld. 

 

08. Jaarverslag 

Opgemerkt wordt dat de datum van de gepresenteerde balans ontbreekt. Deze datum wordt door de 
penningmeester vastgesteld, waarna het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

  

09. Controle Kascommissie 
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In de Kascommissie zitten Nel Lindhout (aftredend) en Jeroen Kos met als reserve Robert van Diggele. De 
penningmeester leest het verslag van de kascommissie voor, inzake de controle van de boekhouding van 
de penningmeester. De Kascommissie heeft een enkele onregelmatigheden geconstateerd inzake de inning 
van contributie. De penningmeester heeft dit punt afdoende opgepakt en daarom stelt de kascommissie  
voor de penningmeester décharge te verlenen over zijn gevoerde beleid. De vergadering gaat met applaus 
akkoord met deze beslissing. 

 

10. Verkiezingen 

 Conform het aftreedschema zijn aftredend de penningmeester, competitieleider en algemeen adjunct. 
De penningmeester, competitieleider en algemeen adjunct hebben zich opnieuw herkiesbaar gesteld.  

 De voorzitter stelt voor de heren te benoemen in de eerder genoemde functies. Alle leden van de 
vergadering gaan onder applaus akkoord. 

 

11. Begroting 2018 
De penningmeester legt de vergadering de begroting 2018 voor ter bespreking, waarna enige uitleg wordt 
gegeven. In het kader van promotie van de damsport zullen damborden uit China worden afgenomen. Het 
bestuur zal zich op verzoek van de leden specifiek laten informeren over de transportverzekering. Vanuit 
de vergadering komen geen bezwaren naar voren, op grond waarvan de begroting wordt vastgesteld. 

 

12. Bestuursvoorstellen 
Aangezien er geen bestuursvoorstellen zijn ingediend wordt dit punt overgeslagen. 

 

13. Verkiezing Kascommissie 
Het bestuur bedankt Nel Lindhout voor haar inzet. De secretaris zal dit aan haar communiceren. Jeroen Kos 
blijft zitting houden in de kascommissie. Robert van Diggele wordt benoemd als lid van de kascommissie en 
Dick van IJzendoorn wordt genoteerd als reserve lid. 

 
14. Wedstrijdzaken en diversen 
De competitieleider dat de indeling in de 1e klasse is veranderd. Alleen 6-tallen zijn toegestaan. Verder stelt 
de competitieleider er prijs op opstellingen en mutaties in aan- en afmeldingen tijdig te ontvangen.  
Opgemerkt wordt dat het aantal te spelen toernooiwedstrijden soms ten koste gaat van de onderlinge 
competitie. Dit komt het clubgevoel niet ten goede. De competitieleider geeft aan dat hij gebonden is aan 
de teamaantallen, maar hij neemt deze opmerking zoveel mogelijk mee.  
 

15. Bondsraad 
Opgemerkt wordt een verlaging van de vergaderfrequentie van 3 naar 2 vanwege de zorgelijke perikelen in 
de bondsraad en faillissementsberichten rondom de KNDB onlogisch is. De voorzitter licht dit toe en merkt 
op dat deze verlaging juist vanuit kostenoverweging en effectiviteit voortvloeit. Verder merkt de voorzitter 
op dat (te) veel leden zich onvoldoende verbonden voelen met de bondsraad en in die zin de bondsraad 
geen goede afspiegeling (meer) vormt van de damwereld. 

    

16. Rondvraag 
Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
17. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Rinus alle aanwezigen voor hun inbreng, wenst hen wel thuis en 
sluit daarmee om 22:00 uur de vergadering. 


