Notulen algemene ledenvergadering
Datum

: 10-09-2021

Locatie

: Café ‘t Dörp – Raadhuisstraat 35 - Maasniel

Aanvang

: 20:30 uur

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en vraagt om 1 minuut stilte
ter herdenking van allen die ons ontvallen zijn. Daarna neemt hij de presentielijst door.
Er waren 34 verenigingen vertegenwoordigd. 6 verenigingen ontbraken, waarvan 3 afgemeld.

2. Notulen vorige vergadering:
Op de notulen van de vergadering van 04-09-2020 waren geen tekstuele of inhoudelijke
opmerkingen. Deze notulen zijn hiermee goedgekeurd.

3. Jaaroverzicht secretariaat:
Omdat afgelopen seizoen geen competitie gespeeld is was er geen overzicht om te presenteren.

4. Exploitatieoverzicht & begroting penningmeester:
Het exploitatieverzicht 2020-2021 en de begroting 2021-2022 zijn onder de aanwezigen
verspreid. Penningmeester Bert Pansters heeft beiden toegelicht.
Seizoen 2020-2021 is afgesloten met een tekort van € 3599,04. Dit tekort is ontstaan
door de algemene jaarlijkse kosten en de aan de verenigingen verstrekte dartborden.
Voorlopig kunnen we een tekort nog opvangen uit de reserves. Blijkt dit echter
structureel, dan zal op een gegeven moment bekeken moeten worden hoe dit op
te lossen is. De begroting voor 2021-2022 laat een klein positief saldo van zien.

5. Verslag kascontrolecommissie:
Op 31 augustus j.l. hebben Sander Janssen(Aod Häör) en Ed Vries(Berg) de jaarlijkse
kascontrôle uitgevoerd. De administratie werd akkoord bevonden en door middel van een
verklaring bevestigd. De commissie verzoekt hierin het bestuur décharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid in seizoen 2020-2021. De verklaring werd door de voorzitter aan de
vergadering voor gelezen.

6. Rooster van aftreden bestuursleden:
De termijn van Anneke loopt af. Zij stelt zich voor een nieuwe termijn beschikbaaren is
herkozen. De termijn van Peter loopt tot 2023. Van Bert, Elko, Ties en Mark loopt de termijn af
in 2022. Bert heeft aangegeven dat hij na deze termijn niet meer beschikbaar is als
penningmeester. Gegadigden voor deze functie kunnen zich melden bij een van de
bestuursleden.

7. Pauze:
Tijdens de pauze wordt aan alle aanwezigen een consumptie aangeboden. Ook wordt met
enkele vrijwilligers uit de zaal de loting verricht voor de verschillende klassen van de
bekercompetitie. Het resultaat van de loting wordt gepubliceerd op de RWDC website.

8. Competitie:
Er hebben 70 teams (547 leden) ingeschreven voor seizoen 2021-2022.
Hierdoor zijn we voor komend seizoen terug moeten vallen op klassen van 10. D.w.z. een
hoofdklasse(10), twee 1e klassen(10), twee 2e klassen(10) en twee 3e klassen(10).
We moeten kijken welke promotie/degradatieregeling we straks gaan toepassen. In principe
hanteren we de eerder vastgestelde regeling van 2 promoties en 2 degradaties per klasse.
Er zijn een aantal inhaalweekenden in het programma opgenomen en er zijn door de
feestdagen(Kerst-Nieuwjaar-Carnaval) en eventuele Dutch en German Open meer vrije
weekenden dan normaal.

9. Corona protocol:
Ook voor seizoen2021-2022 zijn we afhankelijk van de op een moment geldende coronamaatregelen. Op dit moment is er een NDB protocol voor de wedstrijdsituatie alsmede een
Horeca protocol voor de rest van een speellocatie. Omdat het voorstel van het bestuur om
zolang het nodig is wedstrijden een half uur eerder te starten bij stemming werd afgewezen is
het noodzakelijk een aantal al dan niet tijdelijke maatregelen in te voeren.
Tijdelijke regels/voorwaarden
1. Voor wat betreft de (voorlopige) sluitingstijd van 0:00 uur geld voor zolang dit nodig is de
volgende bepaling: Indien de horecaondernemer besluit om 0.00 te sluiten en de wedstrijd
is nog niet volledig gespeeld op dit tijdstip, dan is de tussenstand de eindstand.
2. Moet een bekerwedstrijd bij een gelijke stand beëindigd worden, dan zal getost moeten
worden wie er naar de volgende ronde gaat.
3. Indien een horecaondernemer besluit om niet per 0.00 te sluiten wordt de wedstrijd in zijn
geheel uitgespeeld.
4. I.v.m. kans op besmetting wordt het moeilijk een teamronde te spelen. Bij een gelijke
stand wordt daarom dit seizoen slechts één beslissende captains choise-leg gespeeld
(701 hoofd- & 1e klasse of 501 2e & 3e klasse). De teamcaptain wijst dus een speler uit zijn
team aan voor de beslissende leg.
5. Advies is om met zomin mogelijk spelers per team(max. 6) voor een wedstrijd aan te
treden. Bij besmetting van een teamlid moeten direct de benodigde maatregelen getroffen
worden.(laatste tegenstander inlichten, melden bij GGD en het RWDC secretariaat
inlichten). Indien een team daardoor niet aan kan treden zal in overleg met het
secretariaat naar een inhaalweekend kunnen worden uitgeweken.
6. Om het wedstrijdverloop zo snel mogelijk te laten verlopen heeft het bestuur besloten om
de in het wedstrijdreglement onder par. 8.18 regel van maximaal pauze van 5 minuten
tussen twee partijen te gaan handhaven. D.w.z. dat bij herhaaldelijk overtreden hiervan
een boete van € 10,00 zal worden opgelegd. Dit zal als aanvulling in het wedstrijdreglement worden opgenomen.
Wij hopen dat elk RWDC lid de noodzaak van deze (tijdelijke) maatregelen inziet
en hieraan zijn/haar medewerking verleend.

10. Rankings/bekerfinales:
ook bij de rankingtoernooien en bekerfinales gelden m.b.t. tot de spelers en toeschouwers
dezelfde protocollen.

11. Ingediende agendapunten:
Op de valreep is er nog een agendapunt ingediend.
Aldenghoor:
Heeft de RWDC iets geregeld omtrent de nieuwe WTBR Wet (Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen) die per 1 juli ingegaan is en hoe moeten verenigingen ermee omgaan? Wordt
er iets overkoepelends geregeld?
De RWDC zal niets overkoepelends regelen. Het is aan iedere vereniging apart om hierin actie te
ondernemen. Een gratis stappenplan is te downloaden via website ZUYD LEGAL LAB(Zuid
Hogeschool). Het RWDC bestuur heeft e.e.a. besproken en er zal bekeken worden in hoeverre dit
consequenties heeft voor de RWDC m.b.t. de statuten. Voorlopig hebben we nog tijd(5 jaar) met
het aanpassen van de statuten. Omdat de RWDC statuten opgemaakt zijn in 1983 is het
misschien wenselijk om nieuwe statuten te maken en het huishoudelijk reglement aan te passen
en hierin bepalingen op te nemen m.b.t. WBTR.

12. Mededelingen:
- Ondanks diverse controles zijn er toch nog fouten geconstateerd in het programmaboekje.
De meest essentiële fout is de datum van het carnavalsweekend. In het boekje staat dit
vermeld op 11-02-2022. Dit moet zijn het weekend van 25-02-2022. Hierdoor schuiven
de competitieronden 12 en 13 een week naar voren. Het betreft pagina 17-18-19. Als
bijlage bij deze notulen worden de correcte pagina’s bijgevoegd. Op de RWDC website staat wel
het correcte programma vermeld. Tevens is de postcode van De Schuur Merum en het tel.nr. van
de secretaris van ’t Café foutief aangegeven. Ook deze gegevens staan op de website correct
vermeld.

- Nieuwe verenigingen moeten zich voor aanvang van de competitie het invullen van het digitale
wedstrijdformulier eigen maken. De handleiding hiervoor staat op de website. Bij problemen met
invullen contact opnemen met Bert of Elko.
- Bij nieuw aangemelde verenigingen moeten de banen, voorafgaande aan de competitiestart
worden gekeurd. Bestaande verenigingen die de banen verlegd hebben, moeten dit ook melden,
zodat deze nieuwe banen ook gecontroleerd kunnen worden.

13. Rondvraag:
’t Café:
Wat doen we indien de stand bij een bekerwedstrijd gelijk is en i.v.m. het geldende Horeca
protocol een kastelein beslist dat er gestopt moet worden?
In dat geval wordt er getost wie als winnaar naar de volgend ronde gaat.

14. Sluiting:
Omstreeks 21.30 uur word de vergadering beëndigd. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor
hun inbreng en wenst iedereen een goede thuisreis.

