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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
 
Datum:     Dinsdag 8 september 2020 
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; 
 De Hofstad Dammers: J. van Hal, B. Douma; 
 DC Naaldwijk: W. de Koning; 
 DC Scheveningen: J. Pronk, G. van der Meijden, N. Lindhout; 
 DC VELO Wateringen: D. van IJzendoorn, A. Stoorvogel; 
 Denk en Zet Reeuwijk: H. de Knikker; 
 MDV Monster: G. v. Winkel, E. van der Meer; 
 RDC Rijnsburg: L. Andriessen, R. Kromhout; 
  
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:  DC Den Haag: J. Kos, Constant Charlois Rotterdam: R. Balkaran, Van Stigt 

Thans: P. Lansbergen, Katwijkse Damclub: G. Berbee. 
Verslaglegging:    Secretaris 

 

Agenda ALV 

01. Opening 
02. Vaststelling agenda 
03. Mededelingen 
04. Ingekomen stukken 
05. Prijsuitreiking 
06. ALV-verslag 2019 
07. Algemeen verslag 2019-2020 
08. Jaarverslag  
09. Controle Kascommissie 
10. Verkiezingen 
11. Begroting 2020 
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 en met name het overlijden van Henk de Witt.  
− De samenwerking met de KNDB heeft tot genoegen van het bestuur vorm gekregen door het 

provinciale voorzittersoverleg dat twee keer per jaar wordt gehouden. 
 

02. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

03. Mededelingen 
Afmeldingen van Constant Charlois Rotterdam, Van Stigt Thans, Katwijkse Damclub en DC Den Haag. 

 

04. Ingekomen stukken 
Geen 

 

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

 

06. ALV-verslag 2019 
Ter bespreking legt de voorzitter de vergadering het ALV-verslag 2019 voor. Het verslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

 

07. Algemeen verslag 2019 - 2020 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 

08. Jaarverslag 

− De penningmeester licht de posten toe en merkt op dat het positief resultaat van € 400,- mede komt 
doordat de Jeugddamdag niet is doorgegaan.  

− Onder applaus wordt het jaarverslag goedgekeurd. 

  

09. Controle Kascommissie 
De penningmeester leest het verslag van de kascommissie (bestaande uit Ro. van Diggele en D. van 
IJzendoorn) 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.  

 

10. Verkiezingen 
− Conform het aftreedschema zijn aftredend de Secretaris, de Wedstrijdleider en de Algemeen Adjunct. 

Naar aanleiding van het aftreedschema hebben Alex en Nizaam zich wederom beschikbaar gesteld voor 
een nieuwe termijn. Bonne heeft zich niet beschikbaar gesteld en wil daarmee de weg openen voor 
vernieuwing/verjonging. De voorzitter zal Bonne persoonlijk bij De Hofstad Dammers een persoonlijk 
cadeau overhandigen. 
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− Het bestuur stelt voor de heren die zich opnieuw beschikbaar hebben gesteld te benoemen in de 
eerder genoemde functies. Alle aanwezige leden gaan onder applaus akkoord. 

− Het bestuur draagt G. Berbee voor als nieuw bestuurslid. Alle aanwezige leden gaan onder applaus 
akkoord. 

 

11. Begroting 2020 
De penningmeester legt de vergadering de begroting 2020 voor ter bespreking, waarna enige uitleg wordt 
gegeven. Feitelijk gaat de begroting nog over de komende vier maanden. Vanuit de vergadering komen 
geen bezwaren naar voren, op grond waarvan de begroting wordt vastgesteld. 

 

12. Bestuursvoorstellen 
Het betreffende bestuursvoorstel wordt naar agendapunt 14 verplaatst. 

 

13. Verkiezing Kascommissie 
Het bestuur bedankt Ro. van Diggele voor zijn inzet. De Kascommissie bestaat nu uit D. van IJzendoorn, M. 
Meijer. H. de Knikker stelt zich beschikbaar als reservelid. 

 
14. Wedstrijdzaken en diversen 
De competitieleider is verheugd dat de provinciale competitie doorgaat. Weliswaar zonder promotie of 
degradatie en in viertallen, maar voor het seizoen 2021-2022 wordt de stand van 2019-2020 als 
uitgangspunt genomen. 
 
De jeugdleider polst de belangstelling om toe te treden tot de Jeugdcommissie en geeft aan een 
jeugdleidersvergadering in te gaan plannen. Hij is verheugd dat de ZHDB jeugdtraining in Reeuwijk weer is 
gestart. 
 
J. Pronk meldt dat de nieuw opgerichte damclub JoCoDam (Maassluis) mee wil doen aan de provinciale 
competitie. 
 

15. Bondsraad 
J. Pronk licht toe dat er veel gaande is en verwijst naar de beschikbare documentatie op de site van de 
KNDB. 

     

16. Rondvraag 
W. de Koning geeft aan, in antwoord op de vraag of damclubs door de coronamaatregelen in financieel 
zwaar weer zijn komen te verkeren, dat zij het financieel lastig hebben en het nog maximaal een jaar 
kunnen uitzingen. 
Ook meldt W. de Koning dat DC Naaldwijk in 2020 100 jaar bestaat. Helaas kan er (nog) geen feest worden 
gegeven.  
H. de Knikker meldt dat er in Waarder een damclub wordt opgericht. Dit is de derde damclub in de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
 
17. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng, wenst hen wel 
thuis en sluit daarmee om 22:00 uur de vergadering. 
 


