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Notulen van de Leden Vergadering PODB gehouden op 26 mei 2017 te Heino. 
 
 

1. Opening 
De voorzitter van de Provinciale Overijsselse Dambond  (PODB), Paul van de Veen, 
opent om 20:00 uur de vergadering.  Iedereen wordt van harte welkom geheten en 
verder  vertelt  de  voorzitter  dat  dit  waarschijnlijk  de  91e  jaarvergadering  van  de 
PODB is. 
 

2. Mededelingen en vaststellen agenda 
Afwezig met  kennisgeving: Damclub Borne, O&O Genemuiden, DamRa Raalte,  Jon 
Schoo, Frits Gerritsen 

 
Afwezig zonder kennisgeving: Damclub Almelo 
 
Overleden:  

‐ Dick Hendriksen, DamRa Raalte 
‐ Alex Content, EDC Enschede 
‐ Hans Lucassen, Damclub Almelo 
‐ Dick van Ommeren, EDC Enschede 

 
Wijziging agenda:  

‐ Op  verzoek  van  Julian  Arrindell  (De  Hammerdammer)  wordt  het 
onderwerp ‘Bondsraad’ geagendeerd. 

‐ Julian Arrindell merkt op dat de pilot  in Kampen geen plek heeft op de 
agenda.  Afgesproken  wordt  dat  dit  punt  behandeld  wordt  onder 
Jeugdbeleid. 

 
De voorzitter meldt dat er vanwege tijdgebrek geen bijlage van de kascommissie was 
toegevoegd  aan  de  agendastukken.  Deze  bijlage  is  tijdens  de  vergadering  alsnog 
uitgereikt aan allen.  
 
De voorzitter vertelt dat er op dit moment slechts drie bestuursleden zijn, maar dat 
er later op de vergadering maar liefst drie personen zullen worden voorgedragen om 
bestuursfuncties te vervullen.  
 
De  voorzitter  spreekt  zijn  ergernis  uit  over  het  feit  dat  verenigingen  zonder 
kennisgeving afwezig zijn. Hierbij benadrukt hij dat het Huishoudelijk Reglement een 
boete à 25 euro voorschrijft aan iedere vereniging die afwezig is. Hij voegt eraan toe 
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dat de boete  in de praktijk uitsluitend wordt opgelegd aan verenigingen die zonder 
kennisgeving verstek laten gaan. 
 
Jacob  Lok  (DSS  Zwartsluis)  stelt  dat  er  onduidelijke  communicatie  heeft 
plaatsgevonden  over  het  aanvangstijdstip  van  de  vergadering. De  voorzitter  biedt 
hiervoor zijn excuses aan. 
 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 
Damclub  Borne:  e‐mail  over  de  landelijke  competitie.  Afgesproken wordt  dat  dit 
punt wordt behandeld bij agendapunt Bondsraad. 
 
DamRa Raalte:  e‐mail  over  het  voornemen  om  het  lidmaatschap  van  de  PODB  te 
beëindigen. De voorzitter stelt dat het einde zoek  is als verenigingen geen  lid meer 
wensen te zijn van de PODB, maar nog wel van de KNDB. De PODB organiseert en 
faciliteert  veel  activiteiten waar  iedereen  aan mee  kan  doen. Het  bestuur  van  de 
PODB heeft het bestuur van de KNDB gevraagd of het überhaupt mogelijk is dat een 
club geen  lid meer  is van de PODB, maar nog wel van de KNDB. Als reactie gaf het 
KNDB‐bestuur dat dit op  zich wel mogelijk  is, maar dat DamRa Raalte  in dat geval 
een  recreatieve  club  wordt.  Het  recht  om  mee  te  doen  aan  de  Nationale 
Clubcompetitie  zou  daarmee  komen  te  vervallen. Hierop  heeft DamRa  Raalte  het 
verzoek tot beëindiging van het PODB‐lidmaatschap ingetrokken. 
 
DamRa  Raalte:  e‐mail met  daarin  de  vraag  of  de  damclub  zich  op  voorhand mag 
afmelden voor alle  ledenvergaderingen van de PODB. Het bestuur wijst dit voorstel 
af met  de mededeling  dat  DamRa  zich  voor  iedere  Algemene  Ledenvergadering 
afzonderlijk dient af te melden. 
 
De voorzitter vermeldt dat er honderden, zo niet duizenden, mails over en weer zijn 
gegaan  over  allerlei  zaken.  Het  is  niet  zinvol  om  iedere  e‐mail  afzonderlijk  te 
benoemen. 
  

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei 2016 
Er worden diverse typfouten gemeld over de naam Marino Barkel en damclub DSS 
Zwartsluis. Op de website zijn deze fouten verbeterd. 
 

5. PODB Jaarverslag 2016 
Dit jaar is het PODB Jaarverslag zowel digitaal als fysiek gestuurd naar de bij de PODB 
aangesloten verenigingen.  
 
De voorzitter meldt dat de PODB per 31 december 2016 482 seniorleden telt en dat 
alleen Gelderland meer leden heeft. Een negatieve kanttekening is dat er in 2016 29 
leden zijn afgemeldt.  
 
De voorzitter legt het voornemen van het bestuur voor om voortaan het Jaarverslag 
te maken  op  basis  van  een  seizoen  en  niet  op  basis  van  een  kalenderjaar.  Een 
seizoen  loopt  van  1  juli  tot  en met  30  juni  het  jaar  erop. Hier wordt  positief  op 
gereageerd door de vergadering. 
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De  voorzitter  legt  uit  dat  het  bestuur  dit  jaar  heeft  gewerkt  aan 
functieomschrijvingen. Albert Hakvoort  (Wierden) merkt op dat dit een zeer goede 
zaak is.  
 
De  voorzitter  benoemt  dat  dit  jaar  door  onvoorziene  omstandigheden  (zowel  de 
penningmeester als de secretaris heeft zijn/haar functie vroegtijdig neergelegd) het 
Financieel  Jaarverslag  is  in  allerijl  opgesteld  door  de  voorzitter  en  de  jeugdleider 
(Michel  Stempher).  Hierbij  kreeg  het  tweetal  hulp  van  oud‐penningmeester  Arie 
Heikoop. Heikoop wordt hartelijk bedankt voor zijn werkzaamheden gedurende de 
afgelopen maanden voor het PODB‐bestuur. 
 
De voorzitter benoemt de volgende andere zaken die het bestuur heeft ontplooid in 
2016: 

‐ Achterstallig onderhoud wegwerken 
‐ Draaiboeken voor diverse activiteiten gemaakt 

 
Julian Arrindell  (De Hammerdammer) vraagt zich af waarom de  jeugdleden die zijn 
voortgevloeid  uit  de  Pilot  Kampen  nog  niet  vermeld  staan  in  de  jaarcijfers.  Arie 
Heikoop  (SSS  Kampen)  antwoordt  dat  de  eerste  jeugdleden  pas  in  februari‐maart 
2017 de weg naar de club hebben weten te vinden.  
 
Alex  Noppers  (WvM Westerhaar)  vraagt  zich  af  waar  de  penningmeester  is.  De 
voorzitter meldt dat hij er vandaag niet  is en geeft aan dat hij daar verder ook niet 
veel aan kan veranderen. 
 
Albert Hakvoort (Wierden) benoemt het volgende: 

‐ Het  is knap dat het bestuur de agendastukken tijdig verstuurt. Vooral de 
digitale versie is een verrijking. 

‐ De  fysieke  versie  is  niet  meer  nodig.  Overwogen  kan  worden  om 
uitsluitend  verenigingen  die  vragen  om  een  fysiek  exemplaar  een 
exemplaar toe te sturen. 

 
Ter afsluiting van dit agendapunt vraagt de voorzitter de aanwezige leden om mooie 
damfragmenten  te  delen.  Het  mooiste  fragment  prijkt  op  de  cover  van  het 
Jaarverslag, maar de ingezonden fragmenten worden alle op de website getoond.   

 
6. Financiën 

 
6.1 Kascommissie 

De kascommissie bestond dit  jaar uit de  leden Hans Mensink  (Zwolle) en  Julian 
Arrindell (De Hammerdammer). Het verslag van de kascommissie  is te vinden  in 
de  bijlage. Op  advies  van  de  kascommissie wordt  décharge  verleend  aan  het 
bestuur.  
 

6.2 Financieel Jaarverslag 
Het  Financieel  Jaarverslag  is  op  het  laatste moment  tot  stand  gekomen.  Dit 
kwam doordat de overdracht van het penningmeesterschap een half jaar te laat 
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op  gang  kwam. Daarna  legde  de  nieuwe  penningmeester  zijn  taken  ook  neer, 
waardoor de nog aanwezige bestuursleden moesten improviseren. De voorzitter 
heeft samen met de  jeugdleider het Financieel Jaarverslag opgesteld, mede aan 
de hand van de bevindingen van oud‐penningmeester Arie Heikoop.   
 
Hieronder enkele hoofdzaken: 

‐ In het Financieel Jaarverslag zijn de Bedrijfsspaarrekening en de Rekening 
Courant abusievelijk verwisseld. 

‐ Afgezien  van  enkele  kleine  verschillen  staan  er  geen  contributies  van 
2016  meer  open.  Dit  komt  mede  door  zeer  snel  handelen  van  de 
penningmeesters van de bij de PODB aangesloten damverenigingen.  

‐ Het eigen vermogen is met ca. € 2.000,‐ gedaald. Dit komt enerzijds door 
de pilot in Kampen en anderzijds door de sponsoring aan het Nederlands 
Kampioenschap 2016 dat EDC Enschede organiseerde.  

‐ Het aantal leden neemt af per jaar. De PODB zal derhalve jaarlijks minder 
contributieopbrengsten genereren.  

‐ De PODB heeft een reserve van ca. € 38,‐ per lid.  
 

6.3 Voorstel begroting 2017 
Het  voorstel  van  de  begroting  2017  is  aangenomen  met  één  amendement: 
Trainingen en Opleidingen  is gesteld op € 500,‐. Dit bedrag wordt  in mindering 
gebracht op de begroting van het vervolg op de pilot.  
 

6.4 Benoeming nieuw reserve‐lid kascommissie 
Hans Mensink  (Zwolle)  treeft af. Volgend  jaar bestaat de  kascommissie uit  Jos 
Moorman  (Damclub  Borne)  en  Julian  Arrindell  (De  Hammerdammer).  Als 
reserve‐lid is Geert Schuurman (Balkbrug) toegetreden tot de kascommissie. 
 

6.5 Toekenning promotie‐ en stimuleringsprijs 
Dit  jaar zijn er twee prijzen uitgereikt. De promotieprijs  is gegaan naar damclub 
EDC uit Enschede en de  stimuleringsprijs naar damclub  SSS uit Kampen. Beide 
prijzen zijn door het bestuur gesteld op € 50,‐. 
 
Alex Noppers  (WvM Westerhaar) merkt  op  dat Marino  Barkel  vorig  jaar  geen 
promotieprijs heeft gekregen en dit jaar damclub EDC Enschede wel. Dit vindt hij 
meten met twee maten, omdat vorig jaar werd gezegd dat jeugd een belangrijke 
rol speelt bij de toekenning van een promotieprijs.  

 
7. Prijsuitreiking 

De competitieleider, Cees Barends, reikt de volgende prijzen uit:  
‐ 1e  prijs  Provinciale  Clubcompetitie,  Hoofdklasse  West:  DeZ/NGKZ 

Hattemerbroek 
‐ 1e prijs Provinciale Clubcompetitie, Hoofdklasse Oost: Nijverdal 
‐ Algemeen kampioen hoofdklasse: DeZ/NGKZ Hattemerbroek 
‐ 1e prijs Provinciale Clubcompetitie, Eerste Klasse West: O&O Genemuiden 
‐ 1e prijs Provinciale Clubcompetitie, Eerste Klasse Oost: DDC Deventer 
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‐ 1e  prijs  Provinciale  Clubcompetitie,  Tweede  Klasse  West:  DeZ/NGKZ 
Hattemerbroek 2 

‐ 1e prijs Provinciale Clubcompetitie, Tweede Klasse Oost: EDC Enschede 3 
‐ 1e  prijs  Damdagencompetitie,  Hoofdklasse:  Sjoerd  Koopman, 

Rotsterhaule (Friesland) 
‐ 1e prijs Damdagencompetitie, Eerste Klasse: Gerrit Klompenhouwer (DIOS 

Achterhoek) 
‐ 1e prijs Damdagencompetitie, Tweede Klasse: Ton Orriëns, Sinderen 
‐ 1e prijs Beker, Landelijk: WvM Westerhaar 
‐ 1e prijs Beker, Provinciaal: Twente’s Eerste  

 
8. Pauze 

De pauze vond plaats van 21:15 – 21:40 uur. 
 

9. Bestuursverkiezingen 
Er is vroegtijdig afscheid genomen van de volgende bestuursleden: 

‐ Irene Stegeman. Stegeman was  langere  tijd actief als algemeen adjunct 
en  sinds  2016  was  ze  secretaris.  In  goed  overleg  tussen  bestuur  en 
Stegeman is echter besloten uit elkaar te gaan. 

‐ Antoine  Koster.  Koster was  sinds  2016  penningmeester.  Koster  had  dit 
seizoen  een  erg  lastige  overdracht.  Enerzijds  was  de  gang  van  zaken 
rondom de contributieafdracht niet goed gecommuniceerd en anderzijds 
bleek het voor Koster lastig de ontstane chaos te overzien.  
 

Beide  oud‐bestuursleden  hebben  voor  hun  werkzaamheden  en 
verantwoordelijkheden als bestuurslid een blijk van waardering gekregen. 
 
Gerbrand  Hessing  (WvM Westerhaar)  vindt  het merkwaardig  dat  oud‐bestuurslid 
Koster een kleinigheid heeft ontvangen voor zijn diensten. De voorzitter antwoordt 
dat  deze  blijk  van  waardering  wordt  gegeven  voor  het  feit  dat  Koster  de 
verantwoordelijkheid van bestuurslid op zich nam. Verder merkt de voorzitter op dat 
de  vorige  penningmeester,  Peter  van  der  Velden,  zaken  –zoals  de 
contributieafdracht  en  het  overhevelen  van  essentiële  documentatie‐  liet  liggen, 
waardoor Koster voor een moeilijk parket kwam te staan.  
 
De volgende personen zijn toegetreden tot het bestuur: 

‐ Bert  Aalberts  (DDD  Dedemsvaart  en  WvM  Westerhaar):  secretaris. 
Aalberts heeft de afgelopen maanden tweemaal een bestuursvergadering 
bijgewoond. Met zijn jonge leeftijd is Aalberts een welkome toevoeging.   

‐ Jon  Schoo  (EDC  Enschede):  penningmeester.  Schoo  is  penningmeester 
van damclub EDC Enschede.  In het verleden  is hij medewerker geweest 
van Universiteit Twente.   

‐ Gerwin  Mollink  (De  Hammerdammer  en  WvM  Westerhaar): 
competitieleider. Het komend seizoen zullen de heren Barends en Mollink 
de competitiezaken gezamenlijk  regelen, waardoor er  sprake  is van een 
uitstekende overdracht. Aan het einde van het volgende seizoen trekt de 
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heer  Barends  zich  na  meer  dan  tien  succesvolle  jaren  als  bestuurslid 
terug. 

 
Alle nieuwe bestuursleden zijn met groot applaus onthaald.  

 
De voorzitter merkt op dat het bestuur aan het begin van de vergadering slechts uit 
drie  personen  bestond.  Na  de  vergadering  zijn  dit  er  ineens  zes  geworden:  een 
verdubbeling! De voorzitter treedt vol vertrouwen de toekomst tegemoet.    

 
10. Jeugdbeleid 

De  jeugdleider  stelt dat de pilot  in Kampen een groot  succes was. Maar  liefst 251 
kinderen hebben tien weken lang cursus gekregen. Deze cursussen werden door ca. 
zes  enthousiaste  vrijwilligers  van  damclub  SSS  Kampen  verzorgd.  Inmiddels  zijn 
zestien  spelers  van  hen  doorgestroomd  naar  de  jeugdclub,  welke  iedere 
vrijdagmiddag  tussen 16:30 – 17:30 uur wordt gehouden. De damclub uit Kampen 
zal  volgend  jaar,  buiten  de  financiële  steun  vanuit  de  PODB  om,  dit  succesvolle 
beleid  voortzetten met  de  aanpassing  dat  iedere  cursist  een  zeer  geringe  eigen 
bijdrage betaalt om het traject betaalbaar te houden voor de vereniging.  
 
Verder merkt de jeugdleider op dat er het komende seizoen een bedrag à € 1.500,‐ is 
gereserveerd voor de continuering van het beleid bij een andere damvereniging  in 
Overijssel. Op de Jeugdleidersvergadering, die 7 juni gehouden wordt, wordt hopelijk 
de volgende vereniging bepaald. 
 
Jacob Lok (DSS Zwartsluis) vindt dat de damclub in de vakantieperiode zijn best moet 
doen  om  de  jeugdleden  te  blijven  prikkelen. Mogelijkerwijs  zou  een  combinatie‐
oploswedstrijd  georganiseerd  kunnen  worden.  De  jeugdleider  vindt  dit  een  zeer 
goed idee.  
 
Julian Arrindell  (De Hammerdammer) bedankt damclub SSS Kampen voor de grote 
inzet. Wel merkt hij op dat er geen structurele terugkoppeling heeft plaatsgevonden, 
terwijl  deze  wel  was  toegezegd.  De  voorzitter  geeft  aan  dat  er  wel  rapportages 
aanwezig zijn, maar dat er niet aan gedacht is deze te delen met de verenigingen. De 
voorzitter  zegt  op  verzoek  van  Arrindell  toe  dat  de  rapportages  alsnog  openbaar 
worden gemaakt.  
 
Niek Regterschot  (Eye‐T webdesign / O.G. Wapenveld) verzoekt de  jeugdleider om 
het  schooldammen niet meer op Biddag  te organiseren, aangezien enkele  scholen 
moeite  hebben  met  deze  datum.  De  jeugdleider  belooft  dat  dit  niet  meer  zal 
gebeuren  en  hij  voegt  eraan  toe  dat  de  dambonden  vanaf  het  volgende  seizoen 
meer tijd hebben om de scholen aan te melden. 
 

11. Bestuursvoorstellen 
1. Invoering Fischer‐speeltempo in de provinciale hoofdklasse 

Het  bestuur  heeft  dit  voorstel  ingetrokken  naar  aanleiding  van  veel 
tegenargumenten  vanuit de  verenigingen. Vooral damclub Wierden  toont  veel 
verzet tegen het Fischer‐speeltempo, omdat dit uitsluitend voordelig  is voor de 
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personen die ook in de Nationale Clubcompetitie spelen. Amendementen om het 
Fischer‐speeltempo als pilot of gedeeltelijk door te voeren, hebben het ook niet 
gehaald. 

 
2. In  de  Tweede  Klasse  van  de  Provinciale  Clubcompetitie  wordt  de  regel 

opgeheven die stelt dat een club maximaal één keer achter elkaar kampioen mag 
worden 
Dit  voorstel  is  aangenomen.  Slechts  twee  damverenigingen  zijn  tegen: WvM 
Westerhaar en damclub De Hammerdammer. 

 
3. Voor nieuwe leden wordt de PODB‐contributie in het eerste jaar gesteld op € 0,‐ 

Alle damverenigingen gaan akkoord. 
 

4. Voorstel tot het treffen van voorbereidingen voor een statutenwijziging 
Alle damverenigingen gaan akkoord. 
 

5. De PODB organiseert voortaan een rapid‐toernooi. Dit toernooi dient al dan niet 
ter vervanging van de landelijke bekercompetitie 
Geen van de varianten wordt omarmd door de vergadering.  Jan‐Willem Hoeve 
(DeZ/NGKZ Hattemerbroek) stelt dat er in de huidige opzet al veel druk zit op het 
afwerken van de wedstrijden die de PODB uitschrijft. Een nieuw toernooi zal dit 
verergeren. De algemene mening  is dat het bekertoernooi  in de huidige opzet 
goed loopt en dat er geen reden is tot wijziging. 
 

6. In  alle  wedstrijden  die  de  PODB  uitschrijft  mag  voortaan  digitaal  worden 
genoteerd. Het  reglement van de KNDB wordt overgenomen met uitzondering 
van de beperkingen omtrent de grootte van het toestel en de toestemming van 
de tegenstander. 
Alle  damverenigingen  gaan  akkoord.  Wel  werden  er,  door  bijvoorbeeld  Jan‐
Willem  Hoeve  (DeZ/NGKZ  Hattemerbroek),  opmerkingen  gemaakt  over  de 
fraudegevoeligheid  van  het  systeem.  De  voorzitter  stelt  dat  er  niet  meteen 
gedacht  zou moeten worden aan  fraude, aangezien er al andere  regels gelden 
voor dergelijke gevallen.  

 
12. Voorstellen van verenigingen 

Damclub  Borne:  de  Tweede  Klasse  en  de  Eerste  Klasse  van  de  Nationale 
Clubcompetitie  moeten  teams  van  acht  in  plaats  van  tien  spelers  bevatten. 
Afgesproken  wordt  dat  het  bondsraadslid  namens  de  PODB,  Michel  Stempher 
(jeugdleider), dit punt inbrengt in de Bondsraad als vergaderpunt. 
 
Damclub Borne: er moet een inhaaldag gepland worden in de Nationale Competitie, 
waarop  afgelaste  wedstrijden  kunnen  worden  ingehaald.  Na  enig  overleg  werd 
duidelijk dat niet veel verenigingen voorstander zijn van zo’n inhaaldag. 
 

13. Bondsraad 
Michel Stempher, het bondsraadslid namens de PODB, stelt dat voorstellen die geen 
steun van het KNDB‐bestuur genieten weinig kans van slagen hebben. Verder  is er 
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niet  veel  spannends  gebeurd  in  de  Bondsraad,  behalve  dat  de  Bondsraad  een 
voorstel tot contributieverhoging van tafel heeft geveegd.  
 

14. Rondvraag 
Gerbrand Hessing (WvM Westerhaar) vraagt zich af hoe het bekerprogramma wordt 
vastgesteld  en  meldt  dat  er  het  afgelopen  seizoen  veel  te  doen  was  om  een 
wedstrijd die geen doorgang vond, vanwege een felle discussie over de vraag welke 
vereniging  thuis mag  spelen. De  competitieleider  geeft  aan dat dit  inderdaad niet 
goed is gegaan, maar dat hij in zijn ogen billijk heeft gehandeld. Vanaf het volgende 
seizoen zal ronde voor ronde worden geloot, zodat dit soort discussies verleden tijd 
is.  
 
Niek  Regterschot  (Eye‐T  Webdesign  /  O.G.  Wapenveld)  vraagt  of  de  Algemene 
Ledenvergadering  voortaan  niet meer  op  de  dag  na Hemelvaartsdag  kan worden 
georganiseerd.  De  voorzitter  belooft  ernaar  te  kijken, maar  zegt  niks  toe.  Albert 
Hakvoort  (Wierden)  voegt  eraan  toe  dat  de  vergadering  sinds  jaar  en  dag  op  de 
laatste vrijdag van mei plaatsvindt. 
 
Gert Brink (DDD Dedemsvaart) bedankt het bestuur voor het actueel houden van de 
website. Daarnaast  somt hij enkele damverenigingen op die de website niet  goed 
voor  elkaar  hebben.  Brink  hoopt  dat  verenigingen  voortaan  de  website  beter 
bijhouden. 
 

15. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen hartelijk voor deelname aan de vergadering, waarna 
hij de vergadering sluit om 23:05 uur.  


