Verslag bestuursvergaderingen
Januari 2016 t/m mei 2016
Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen april, kwam de vraag of er een 3 maandelijks
verslag van de bestuursvergaderingen kon worden gepresenteerd op de SDC site. Wij hebben deze
vraag ter harte genomen en hierbij presenteren wij graag ons eerste verslag.
Wij willen in dit verslag graag uitleg geven waar wij elke maand over vergaderen en welke
beslissingen er zijn genomen.
Afgelopen periode stond vooral in het teken van de ledenvergadering, Gesloten Salland, opgave voor
het nieuwe seizoen en de zomer- en nacompetitie.
Algemene Ledenvergadering:
Tijdens de ledenvergadering zouden een enkele aanpassingen in de regelementen worden
aangedragen. Hierover hebben Erwin en Jos zich gebogen. Daarnaast moesten de stukken worden
gemaakt, verstuurd worden naar alle teamcaptains en een presentatie voorbereid worden.
De opkomst van de ledenvergadering was helaas erg matig. Er waren 18 leden aanwezig, dit was
inclusief het voltallige bestuur. Wij hopen volgend jaar op een beter opkomst.
Gesloten Salland:
30 april vond het jaarlijkse evenement, Gesloten Salland, plaats. Na een aantal jaren in zaal Reimink
in Lemelerveld te hebben gespeeld, hebben we besloten een keer naar de andere kant van de IJssel te
gaan. Zaal Coelenhage is een ook prima locatie gebleken voor een darttoernooi. Gezien het aantal
inschrijvingen was dit zeker een goede keuze. In totaal deden er 122 personen mee. 96 heren en 26
dames, een ongekend record. Jos en Sayen hebben zich bezig gehouden met de voorbereidingen van
het toernooi.
Opgave voor het nieuwe seizoen:
Sinds onze nieuwe website online is, is er qua inschrijving het een en ander veranderd. Ieder jaar moet
het bestuur met de medewerkers van Teambeheer contact hebben over het inschrijven van het nieuwe
seizoen. Aanpassingen worden gedaan, naar aanleiding van de problemen van het vorige jaar.
Daarnaast moeten alle inschrijvingen verwerkt worden, de betalingen gecontroleerd en nieuwe pasjes
aangemaakt worden. Dit is een hele klus, waar vooral Erwin Jalving zich mee bezig houdt.
De inschrijvingen zijn inmiddels weer geopend!
Zomercompetitie:
Michel Kamp houdt zich ieder jaar bezig met de zomercompetitie. Opgaves moeten worden verwerkt,
indelingen moeten worden gemaakt en uitslagen moeten zichtbaar worden. Dit jaar proberen we de
zomercompetitie via Teambeheer te laten verlopen, waardoor het invullen en inleveren van de
formulieren net zo makkelijk gaat, als tijdens de competitie. Er 19 teams die zich hebben opgegeven
voor deze zomer.
Nacompetitie:
Na elk seizoen, wordt er gestreden voor de divisie kampioenschappen en promotie/degradatie. De
winnaar van de divisiekampioenschappen, zal worden afgevaardigd naar de Nederlandse divisie
kampioenschappen van de NDB. Met ingang van het seizoen 16-17 gaan we dit in 2 weekenden
afhandelen middels hetzelfde format als bij de NDB. Voor deze kampioenschappen en
promotie/degradatie, moeten wedstrijdschema’s worden opgezet. Dit verzorgt Jan-Albert Bentum.

