
 

 

Notulen algemene ledenvergadering 
 

 
 

1. Opening:  
Voorzitter Peter de Vries opent de vergadering. Uit de presentielijst blijkt dat het overgrote deel 
van de verenigingen aanwezig waren. Afgemeld hebben zich de Bosrand en Reigershorst. 
Tijdens de tussenvergadering zijn een aantal beslissingen genomen die al voor komend seizoen 
gelden. Daarom is agendapunt 13(mededelingen) naar voren gehaald om na punt 8 te 
bespreken.  
 

2. Notulen vorige vergadering: 
Op de notulen van de vergadering van 10-09-2021 waren geen tekstuele of inhoudelijke 
opmerkingen. Deze notulen zijn hierbij goedgekeurd. 
 

3. Jaaroverzicht secretariaat: 
Het jaaroverzicht van het secretariaat is onder de aanwezigen verspreid. Omdat secretaris Elko 
de Waard afwezig is licht Bert Pansters e.e.a. toe. Hieronder nogmaals het betreffende 
jaaroverzicht. 
 

Competitie: 
 Seizoen 2021-2022 werd de RWDC-competitie gestart met 40 verenigingen en 70 teams, onderverdeeld in 7 

klassen van 10 teams.  
Er werden 545 leden ingeschreven. Gedurende het seizoen zijn hier 35 nieuwe leden bijgeschreven. I.v.m. 
coronamaatregelen is vanaf 19-11-21 het seizoen na de 6e competitieronde stop gezet. Besloten werd toen ook het 
bekertoernooi en de ranking toernooien voor de rest van het seizoen te cancelen. Pas op 11-3-2022 konden we de 
competitie hervatten met de 7e competitieronde. Uiteindelijk is het toch gelukt dat in elk geval alle 
competitiewedstrijden gespeeld konden worden. 

 Het werken met de digitale wedstrijdformulieren werkt redelijk. Het blijft wel van belang dat bij het invullen van 
de formulieren elke week een recent exemplaar van de benodigde klasse gedownload wordt. Dit in verband met 
het actueel houden van de betreffende spelers in die klasse. Tevens is het zaak een unieke naam te geven, bijv. 
dorp_HK_wk01. Daardoor wordt voorkomen dat er bestanden met dezelfde naam binnenkomen. Het thuisteam 
verzorgt het digitale wedstrijdformulier en bezoekende teams levert een afbeelding van het papieren 
wedstrijdformulier aan bij het secretariaat. Er zal bekeken worden in hoeverre vanaf volgend seizoen de RWDC 
gebruik zal gaan maken van teambeheer.nl. 
 

Verplaatsingen, switches & verstek: 
 Door het stopzetten later weer opstarten van de competitie werd er veelvuldig gebruik gemaakt van het 

verplaatsen van wedstrijden. Van enkel wedstrijden zijn de uit/thuis datums geswitched. Vanaf het 2e gedeelte van 
de competitie kwam, vanwege het toch wel strakke schema, de invalregeling vanuit lagere teams tijdelijk te 
vervallen. 

 
Boetes: 

Er is in dit seizoen door het secretariaat voor een bedrag van € 331,00 aan boetes uitgeschreven.  
 

Ranking: 
Door de corona maatregelen is slechts 1 ranking toernooi georganiseerd. Hierdoor is er geen prijzengeld 
uitgekeerd voor de individuele en verenigingsranking.  
 

Wedstrijdbanen: 
Afgelopen seizoen waren er nog klachten over wedstrijdbanen. Het betreft veelal klachten m.b.t. plaatsgebrek 
achter de oche, slechte verlichting en geluidsoverlast.  
Het merendeel van deze klachten werd niet direct schriftelijk bij het secretariaat gemeld, zodat er ook geen actie 
is ondernomen. Voor komend seizoen zullen alle banen opnieuw gecontroleerd worden en daar waar aan 
bovenstaande punten niet voldaan kan worden zal de betreffende locatie moeten zorgen dat dit gerealiseerd 
gaat worden. Hiervoor zal in principe een tijdpad afgesproken worden, waarbinnen de aanpassingen moeten zijn 
uitgevoerd. Goedgekeurde banen zullen voorzien worden van een RWDC keurmerk. 
 

Algemeen: 

 Er is het hele seizoen e-mail verkeer geweest i.v.m. verplaatsingen en andere vragen. Verder was er de 
correspondentie m.b.t. sancties, achterstallige boetes e.d. Het secretariaat probeert iedereen zo goed mogelijk 
van antwoorden op vragen te voorzien, maar kan niet garanderen dat dit per ommegaande gebeurt. 

 Klachten m.b.t. verbaal of fysiek geweld worden meestal pas vernomen in de wandelgangen. Dit is jammer, want 
zodoende kan het RWDC-bestuur niet afdoende optreden tegen dit gedrag. Op de vraag m.b.t. drugsgebruik is 
het bestuur resoluut. Dit wordt absoluut niet getolereerd en zal bij melding direct gevolgen hebben!! 
 



4. Exploitatieoverzicht & begroting penningmeester:  
Het exploitatieoverzicht over 2021-2022 en de begroting voor 2022-2023 zijn ter inzage 
verspreid. 
 

Het seizoen is afgesloten met een positief saldo van € 2425,64. Dit resultaat komt mede doordat er geen 
prijzengeld is uitgekeerd en de kosten van bekers en/of trofeeën beduidend lager waren omdat er geen 
bekertoernooi en rankings zijn gespeeld. 
De prijs voor het drukken van de wedstrijdformulieren en programmaboekjes bleek achteraf duurder dan 
voorzien. Blokken € 8,88 p.st. boekjes € 1,80 p.st. De meerkosten zijn deze keer voor de RWDC. Voor 
volgend seizoen zullen de prijzen hiervoor opnieuw vastgesteld worden. 
 

5. Verslag kascontrolecommissie:  
Peter leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor. De commissie verzoekt hierin de 
vergadering om de bestuurders décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 
de periode 01-07-21 tot en met 30-06-22. 
 

6. Rooster van aftreden bestuursleden:  
De termijn Anneke loopt af in 2024.De termijn van Peter loopt nog tot 2023. Van Elko, Ties en 
Mark loopt de termijn af en allen zijn herkozen voor een nieuwe termijn. Voor Bert geldt dat hij 
niet meer herkiesbaar is en aanblijft tot er een opvolger gevonden is en deze fatsoenlijk is 
ingewerkt. 
 

7. Pauze/bekerloting: 
Peter biedt de aanwezigen een consumptie aan en tijdens de pauze zijn door 2 vrijwilligers uit 
de zaal de bekerlotingen verricht. 
 

8. Competitie 2022-2023:  
Er hebben 60 teams (473 leden) ingeschreven voor seizoen 2022-2023. Dit zijn 10 teams en 
72 leden minder dan afgelopen seizoen. Hierdoor zijn we ook voor komend seizoen weer 
aangewezen op 6 klassen van 10. D.w.z. een hoofdklasse(10), twee 1e klassen(10), twee 2e 
klassen(10) en slechts één 3e klasse (10). In principe hanteren we de eerder vastgestelde 
regeling van 2 promoties en 2 degradaties per klasse met dien verstande dat de voorlaatste 
van een klasse met de tweede in de onderliggende klasse play-off wedstrijd moeten spelen 
voor promotie of degradatie. Hoe e.e.a. vanuit de 3e klasse opgelost gaat worden zal nog 
bekeken worden. Er zijn 3 inhaalweekenden in het programma opgenomen en er zijn i.v.m. 
festiviteiten een drietal vrije weekenden in het programma opgenomen(11-11-2023 – Carnaval 
17-02-2023 en Bevrijdingsdag 05-05-2023).Voor het Dutch- en German Open zijn inhaal 
weekenden gepland. Dit heeft tot gevolg dat het voor kan komen dat er een aantal weken 
achter elkaar niet gespeeld hoeft te worden. Indien er weer Coronamaatregelen worden 
opgelegd zal het bestuur overleggen of en in welke vorm de competitie doorgang kan vinden. 
 

9. Mededelingen: 
agendapunt 13 
-  Voor komend seizoen worden m.b.t. invallers de originele reglementen weer gehanteerd. 
   Zijn er aanpassingen nodig dan zullen de verenigingen hierover tijdig worden ingelicht. 
-  Er zijn signalen binnen gekomen dat teams op het einde van het seizoen bewust  
   wedstrijden hebben laten varen om niet voor promotie in aanmerking te komen. Dit is  
   onacceptabel en bij meldingen hiervan zal direct opgetreden worden. Indien blijkt dat een  
   team zich hieraan schuldig heeft gemaakt zullen de betreffende teamleden geroyeerd  
   worden. 
-  Voor het niet doorsturen door gastteams van een foto van het papieren wedstrijd- 
  formulier zal vanaf komend seizoen een boete opgelegd worden. 
-  Ook zal komend seizoen extra aandacht besteed worden aan het volledig invullen van de  
  papieren wedstrijdformulieren. Bij het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden zullen  
  ook hiervoor reglementaire boetes uitgeschreven worden voor de betreffende vereniging. 
-  Bij de prijsuitreiking bleken toch nog een aantal voor het buffet aangemelde leden verstek   
  te laten gaan. Voor deze leden is dus wel rekening gehouden met de bestelling van het  
  buffet. Het bestuur is daarom voornemens in de toekomst het volledige bedrag van het  
  buffet voor deze personen op de nieuwe inschrijfnota in rekening te brengen. 
-  Steeds meer teams nemen niet de moeite hun gewonnen prijzen af te halen. Men denkt  
  dat afmelding vooraf voldoende is en dat men de gewonnen prijs achteraf wel kan komen  
  ophalen. Blijft de vraag of er nog draagvlak is om voor meerder plaatsen prijzen aan te  
  bieden. Misschien moeten we alleen de kampioenen met een kampioenschaal eren.  
  Besloten is om dit in stemming te brengen op deze jaarvergadering. 
-  Om het doorvoeren van bepaalde wijzigingen voor gelijk in het daaropvolgende seizoen te  
  laten plaatsvinden is het van belang om beslissingen hierover al te nemen tijdens de  
  tussenvergadering. 



-  Ondanks controle zijn er toch nog foutjes in het programmaboekje geslopen. Het betreft de  
     gegevens van enkele verenigings lokalen. Ook zijn de play-offs(19-05-23)niet vermeld in het    
  papieren boekje. Op de webstite staat alles correct vermeld. 
-  Er zijn speellocaties die nog altijd een probleem opleveren qua situering van de dartbanen,  
  de ruimte achter de oche en geluidsoverlast. Besloten is om alle locaties opnieuw te  
  bezoeken om de voor de competitie beschikbare wedstrijdbanen te controleren en bij  
  goedkeuring van een keurmerk te voorzien. Er zal een schema opgesteld worden waarbij  
  zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met verenigingen en clublokaalhouders. 
-  Op de vraag over drugsgebruik is het bestuur resoluut. Drugsgebruik wordt absoluut niet  
  getolereerd en er zal bij een melding hiervan streng opgetreden worden. 
 
 

10. Rankings/bekertoernooi:  
In het programma is gewoon rekening gehouden met 5 ranking toernooien en een volledig 
bekerprogramma. Voor het bekertoernooi is er echter een wijziging in de opzet. Er zijn geen 3 
poules maar slecht 2. (hfd-en 1e klassen en 2e klassen en 3e klasse). Alles wordt best of 5 
gespeeld. Ook hiervoor geldt dat bij hernieuwde Coronamaatregelen het bestuur zal bekijken 
of en in welke vorm het bekertoernooi en de rankings nog doorgang kunnen vinden of 
gecanceld moeten worden. 
 

11. Teambeheer.nl: 
Het verzoek om in de toekomst gebruik te gaan maken van de app “teambeheer” is door het 
bestuur positief ontvangen. Men zal bij de betreffende uitgever vragen om een presentatie te 
geven en te bekijken of alle voor de RWDC geldende voorwaarden hierin opgenomen kunnen 
worden. Tevens zal bekeken worden wat hiervan de financiële consequenties zijn. Indien e.e.a. 
tot tevredenheid kan worden geïmplementeerd kan de app vanaf seizoen 2023-2024 gebruikt 
gaan worden. Ook zal er voorafgaande aan het seizoen een voorlichtingssessie voor de 
verenigingen georganiseerd worden. Dit is in stemming gebracht en de vergadering heeft 
hierover positief gereageerd. 
 

12. Aanpassen/vernieuwen statuten:  
I.v.m de WBTR(Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) vindt het RWDC bestuur het noodzakelijk dat 
de statuten aangepast zouden moeten worden. De huidige statuten dateren uit 1983 en zijn niet 
meer actueel. Voor wijziging/aanpassingen of vernieuwing van de huidige statuten is statutair de 
goedkeuring van de ledenvergadering nodig. Voorlopig hebben we nog tijd(3 jaar) met het 
aanpassen van de statuten. Er zal gekeken worden naar de optie om nieuwe statuten te maken 
en het huishoudelijk reglement aan te passen waarin e.e.a. opgenomen is m.b.t. WBTR. Ook 
hierover heeft de vergadering positief gestemd. 
 

13. Ingediende agendapunten: 
Er zijn door de verenigingen geen agendapunten aangeleverd. 
 

14. Huishoudelijk reglement: 
De eventuele aanpassingen in het huishoudelijk reglement zijn doorgenomen. 
 

15. Rondvraag:  
Oppe Platz: Kan een team weigeren om te switchen? 
Reglementair is een team niet verplicht om bij een switchverzoek de retourwedstrijd naar de 
locatie van de aanvrager te switchen. 
’t Dörp: Wat kost teambeheer.nl? 
De kosten bedragen per seizoen per lid, €1,75 (excl btw). Tevens zullen er het eerste seizoen 
nog kosten bijkomen(speciale pasjesprinter en blanco pasjes) 
Triple Niex: Ruud van Riessen meldt dat dit de laatste keer is dat hij als bestuurslid de RWDC 
vergadering bijwoont. De zaal neemt met een daverend applaus afscheid van Ruud. 
 

16. Sluiting:  
De voorzitter sluit rond 22.15 uur de vergadering en wenst allen een goede thuisreis. 


