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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
 
Datum:     Dinsdag 28 mei 2019 
Aanvang:    20:00 uur 
Locatie:     Biljart- en Bridgecentrum De Hoog, Nieuwe Gouwe OZ 11b te Gouda. 
Aanwezige clubs: ADC Alphen a.d. Rijn: Ro. van Diggele, M. v.d. Klis;  
 Damlust Gouda: E. Prosman; 
 Hofstad Dammers: J. van Hal; 
 DC Den Haag: J. Kos, J. Kok; 
 DC VELO Wateringen: B. de Koning; 
 LDG Leiden: M. Meijer, H. Dekker; 
 MDV Monster: G. v. Winkel, N. Hoogenraad; 
 RDC Rijnsburg: A. Schoneveld, R. Kromhout; 
 Van Stigt Thans: L.M. Mous, P. Lamsbergen.  
 
Aanwezig bestuur:  R. Kromhout (VZ), A. Kruyshoop (WL), E. Hoogendoorn (PM), M. v.d. Klis 

(JL), G. v.d. Berg (CL), Bonne Douma (AA), N. Muradin (SC). 
Gasten:      
Met kennisgeving afwezig:  N. Lindhout, G. van der Meijden. 
Verslaglegging:    Secretaris 
 

 

Agenda ALV 

01. Opening 
02. Vaststelling agenda 
03. Mededelingen 
04. Ingekomen stukken 
05. Prijsuitreiking 
06. ALV-verslag 2018 
07. Algemeen verslag 2018-2019 
08. Jaarverslag  
09. Controle Kascommissie 
10. Verkiezingen 
11. Begroting 2019 
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 dit de 10e ALV betreft. 

 Ondanks de zorgelijke perikelen rondom het landelijke dalend aantal leden constateert het bestuur 
slechts een lichte daling. Twee verenigingen zijn echter helaas wel opgeheven, te weten damvereniging 
De Lier en Kijk Uit Zegveld.  

 Het is onduidelijk of JoCodam als nieuwe vereniging verwelkomd kan worden. Het bestuur heeft in deze 
vereniging geïnvesteerd, maar heeft deze investering in die zin (nog) niet terugverdiend.  

 Opgemerkt wordt dat het lastig blijft jeugdspelers vast te houden. Tot 12 jaar lukt dit enigszins, maar na 
deze leeftijd blijft het moeilijk het verenigingsgevoel duurzaam vorm en inhoud te geven. 
 

02. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

03. Mededelingen 
Geen. 

 

04. Ingekomen stukken 
 

05. Prijsuitreiking 
De prijswinnaars hebben alle onder applaus van alle aanwezigen door de voorzitter hun diploma uitgereikt 
gekregen. Damvereniging Kijk Uit Zegveld krijgt het diploma met de (gewone) post toegestuurd. 

 

06. ALV-verslag 2018 
Ter bespreking legt de voorzitter de vergadering het ALV-verslag 2017 voor. Vanuit de vergadering wordt 
voorgesteld in te gaan op de vermelde aanpassingen. De secretaris geeft aan dat deze aanpassingen kleine 
tekstuele aanpassingen betreffen. Het verslag wordt met deze opmerking ongewijzigd vastgesteld. 

 

07. Algemeen verslag 2018 - 2019 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 

08. Jaarverslag 

 De penningmeester licht de posten toe en merkt op dat de inning van contributies moeiteloos verloopt.  

 Opgemerkt wordt dat voor een bijdrage aan de Damschool Den Haag de voorwaarde wordt gesteld dat 
deze breder wordt aangeboden. Daarnaast dienen de gebruikelijke criteria te worden gesteld aan de 
damdocent.  

 Onder applaus wordt het jaarverslag goedgekeurd. 

  

09. Controle Kascommissie 
De penningmeester leest het verslag van de kascommissie (bestaande uit J. Kos en Ro.C. van Diggele) voor, 
inzake de controle van de boekhouding van de penningmeester. Er blijken geen onregelmatigheden te zijn  
geconstateerd en daarom stelt de kascommissie  voor de penningmeester décharge te verlenen over zijn 
gevoerde beleid. De vergadering gaat onder applaus akkoord met deze beslissing. De nieuwe kascommissie 
bestaat uit Ro.C. van Diggele en D. van IJzendoorn. 
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10. Verkiezingen 

 Conform het aftreedschema zijn aftredend de Voorzitter, de Jeugdleider en de Wedstrijdleider. Allen 
hebben zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn van drie jaar. 

 Het bestuur stelt voor de heren te benoemen in de eerder genoemde functies. Alle aanwezige leden 
gaan onder applaus akkoord. 

 

11. Begroting 2019 
De penningmeester legt de vergadering de begroting 2019 voor ter bespreking, waarna enige uitleg wordt 
gegeven. 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 Jeroen Kos voor zijn inzet. Maurits Meijer stelt zich beschikbaar als reserve lid.  

 
14. Wedstrijdzaken en diversen 
De competitieleider vraagt de leden om input inzake de grootte van teams. Opgemerkt wordt vanuit de 
vergadering dat viertallen een antwoord kunnen zijn op het teruglopend aantal spelers, maar dat zestallen 
het teamgevoel beter invulling geven. Bij viertallen heeft een verliespartij veel impact op het 
teamresultaat.  
De competitieleider geeft aan dat hij gebonden is aan de teamaantallen, maar hij neemt deze opmerking 
zoveel mogelijk mee.  
De jeugdleider merkt op dat bij de jeugd spelen in teamverband beter werkt dan individuele wedstrijden 
en pleit voor een dergelijke competitievorm. Dit signaal is herkenbaar en vindt breed steun. 
 

15. Bondsraad 
De voorzitter gaat in op de vraag hoe het bestuur denkt invloed uit te kunnen oefenen op beleid, nu er een 
knip is gekomen tussen de bondsraad en de provinciale bonden. De voorzitter is voorstander van het bijeen 
krijgen van alle voorzitters als eerste stap. Hiertoe zal hij bij andere voorzitters polsen wat mogelijk is. 

Verder wordt vanuit de vergadering opgemerkt dat het KNDB bestuur vooral intern bezig is, gezien de vele 
wisselingen in het KNDB bestuur. De voorzitter zal dit punt meenemen.  

Tot slot wordt vastgesteld dat de leden zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de verkiezingen niet 
geheel democratisch zijn verlopen en dat de samenstelling van de bondsraad niet een goede afspiegeling 
vormt. 

    

16. Rondvraag 
De voorzitter meldt dat hij Johan Pronk hartelijk bedankt voor zijn bijdrage en dat Johan van het bestuur 
nog een flesje wijn tegoed heeft.  
 
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. 
 


