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Notulen van de Leden Vergadering PODB gehouden op vrijdag 27 mei 2016 te Heino. 
 
Afwezig met kennisgeving: de damverenigingen Dronten en Rijssen. 
Afwezig zonder kennisgeving: DDC (Deventer). 
De andere aangesloten verenigingen bij de PODB waren op deze vergadering aanwezig.  
 
1. Opening.  

Voorzitter van de Veen opent de vergadering om 20.05, allen worden verwelkomd, in het bijzonder 
onze gasten de hr. Palmans en mevr. Houtjes. De voorzitter hoopt dat deze avond een goed verloop 
mag hebben.  
Allereerst worden de overledenen genoemd en daaraan wordt toegevoegd het recente overlijden van 
Alex W. Content (EDC) . Ook het overlijden van de grote dampromoter Tjalling Goedemoed wordt 
genoemd. Allen worden herdacht met een minuut stilte. 

 

2. Mededelingen en vaststelling agenda.  

- De voorzitter blikt nog kort terug op het verloop van de vorige Ledenvergadering, met name de 
bestuursverkiezingen en dat een en ander mogelijk ook anders had gekund.  

- Antoine Koster heeft zich om familieomstandigheden afgemeld. 
Voorts meldt dhr. Schuurman dat Dronten en Rijssen zich hebben afgemeld.  
De hr.Steenbergen (DC. Raalte) attendeert dat afwezige verenigingen een boete krijgen indien 
men zich niet heeft afgemeld voor de Ledenvergadering.  

- Damclub Sint Jansklooster heeft zich per 31-12-15 laten uitschrijven uit het bestand KNDB en 
PODB.  

- Vorige jaar is op de Algemene Ledenvergadering het besluit genomen Bert Karman tot lid van 
Verdienste van de PODB te benoemen. De voorzitter heeft hem een oorkonde overhandigd, hij 
was er danig van onder de indruk. Korte tijd later is hij overleden.  
Abusievelijk is zijn naam niet opgenomen in de lijst van leden van verdienste in het jaarverslag 
2015.  

- De voorzitter roept alle verenigingen op om mutaties direct door te geven aan de competitieleider 
Barends, zodat deze over een up to date adressenbestand beschikt. 

- Het archief PODB 1972-2010 is ondergebracht bij het Overijsselse Historisch Centrum te Zwolle. 
Daar is het ter inzage in te zien. 

- 2 juni vindt te Heino jeugdleidersoverleg plaats.  
 

- De agenda wordt aangehouden zoals voorgesteld maar aangevuld met ‘Samenstelling Bondsraad’ , 
“Dammen over de IJssel” en “Anton Jurg Toernooi”.
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3. Ingekomen stukken.  

De voorzitter merkt op dat er heel veel mails zijn rondgegaan het afgelopen jaar. Van belang hier is 
vooral de ingekomen mail van Reinder Barkema (DC Ittersum) betreft opstelling interne competitie. 
Deze mail zal worden behandeld bij de voorstellen agenda. 

 

4. Notulen ALV 29-05-2015.  

- De notulen worden doorgenomen. Hr. Brink (DDD Dedemsvaart) spreekt zijn waardering uit 
naar de voorzitter.  

- Uit de vergadering wordt opgemerkt dat de lay-out van het jaarverslag beter kan en dat er 
teveel losse stukken zijn. Het is beter om alles in 1 band te plaatsen. Er wordt de suggestie 
gedaan om de Agenda ALV en het jaarverslag digitaal te verspreiden. Wie het liever op papier 
en per post wil hebben kan dat krijgen, maar moet dat kenbaar maken.  

- Hr. Hakvoort (DC Wierden) merkt bij punt 4 op dat de PODB website wordt gewaardeerd.  
De site is actueel en ziet er goed uit. Voorts merkt hij op dat onder punt 6 en 15 de naam Mario 
Brakel veranderd moet worden in Mario Barkel. 

- Bij punt 9, bestuursverkiezing, stelt hij voor de volgend zin “Er wordt overgegaan tot 
stemming voorzitter. Voor het zover komt vindt schorsing van de vergadering plaats.”  
te vervangen door: “Vanuit de vergadering wordt voorgesteld de vergadering te schorsen en 
zich te beraden op de ontstane situatie, mede gezien het feit dat niet iedereen binnen het 
bestuur op de hoogte is van deze situatie.” 
Verder stelt hij voor toe te voegen in het verslag:  
“Damclub Wierden onthoudt zich van stemming, om reden dat men het niet eens is met de gang 
van zaken.”  
Verder de toevoeging: “Na vermelding van de uitslag heeft Damclub Wierden gevraagd om 
stemmingsuitslag, echter deze werd niet gemeld”. 

- Hr. J. Lok (DDS Zwartsluis) merkt op dat onder punt 4 en 10 genoemde hr. W. Hammer (SSD 
Zwartsluis) de naam van de hr. J.Lok had moeten staan. 
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5. Financiën.  

- Verslag Kaskommissie: 
De heren Mensink en Koster hebben op 24 mei de kas gecontroleerd, zij hebben geen 
onregelmatigheden en onvolkomenheden gezien over het boekjaar 2015. De hr. Mensink zegt 
dat de penningmeester decharge verleend kan worden. De vergadering neemt dit onder 
applaus over. 

- Kaskommissie 2016: 
Deze bestaat uit de heren Mensink en Arrindell met als reserve dhr. Moorman (DC Borne) 

- Financieel jaarverslag. 
Dhr. Arrindell merkt op dat de begroting is overschreden. De penningmeester stelt dat dit is 
gebeurd door incidentele gevallen o.a. aanschaf lesboeken (14 clubs). Clubs die nog 
lesmateriaal willen kunnen zich bij het bestuur melden. 
Dhr. Arrindell had het handiger gevonden als de posten uitgesplitst waren. 
Dhr. Steenbergen vraagt wat de PODB aan de WK Beilen en NK Enschede heeft uitgegeven. 
Dit is respectievelijk € 250 en € 100 euro.  
Dhr.G.Hessing (WvM Westerhaar) wil graag de contributie inzichtelijk hebben. 
Penningmeester zegt er mee moeten stoppen, en dankt voor de fijne samenwerking, hij roept 
de secretarissen van de clubs op om in en uitschrijven van leden bij de KNDB goed te laten 
verlopen, om misverstanden later te voorkomen bij de contributie afrekening. 

- Voorstel begroting 
Dhr. v.d. Velden geeft een toelichting op de begroting. De financiele situatie is volgens hem 
gezond. De vergadering stemt in met de voorgelegde begroting.  
 

6.PODB Jaarverslag.  

- De voorzitter meldt een aantal onjuistheden.  
Er staat een verkeerde vermelding in het jaarverslag voor wat betreft de website.  
Hijzelf houdt het “Senioren” gedeelte bij, Michel Stempher beheert het “Jeugd” gedeelte. 
Abusievelijk is Bert Karman niet vermeldt als lid van Verdienste.  
Voor wat betreft PR het afgelopen jaar geeft hij als toelichting: 
Voor 2 verenigingen zijn verenigingsfolders gemaakt.  
Met het Jeugdplan is het PODB bestuur druk bezig geweest, het staat ook vandaag op de 
agenda. 
De website is nu klaar maar tegelijkertijd nooit af en altijd in beweging. 
Facebook heeft onze aandacht, we moeten er nog de juiste persoon voor vinden. 
Het is gelukt om een groot toernooi naar Overijssel te halen. Het NK 2016 was zeer geslaagd., 
Overijssel is hiermee op de kaart gezet. De organisatie is binnen de begroting gebleven. Er is 
nog een klein overschot dat zal worden aangewend voor nevenactiviteiten. Gemeente 
Enschede is bereid over een paar jaar weer aan een NK mee te werken. Er zijn door dit 
evenement enkele dammers in Enschede bijgekomen. De relatie PODB en KNDB was 
plezierig.  
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- Dhr. A. Steenbergen merkt op bij blz. 3 dat de naam van overledenen correct moet zijn 
Het is L. Karman en L.H. Moorman.  
Lid van Verdienste moet Westerveld zijn.  
Blz. 5 R. H. Hendriks is lid gebleven van de Protestcommissie.  
Verder wijst dhr. Steenbergen op de daling van het ledental. We moeten de realiteit in de gaten 
houden en ons daar rekenschap van geven.  
Wellicht de Algemeen Adjunct de opdracht geven om PR activiteiten te ontwikkelen? 
Bij Blz. 7: de KNDB kan geen provinciale bond opheffen, ze zijn autonoom.  
Het Deltaplan heeft misschien wel de volle aandacht van het KNDB bestuur maar 
dhr.Steenbergen ziet er weinig van terug.  
Voorzitter van de Veen merkt op dat overzichtsstaatjes van het ledental aangeven dat het 
aantal leden met 24 leden is gedaald. Als we niets ondernemen zal de damsport op termijn 
verdwijnen. Overijssel heeft een actief damgebeuren. We zullen ons moeten inzetten voor PR 
activiteiten. 

- Dhr. Hakvoort (DC Wierden) merkt op dat R.H. Hendriks bedankt heeft als bestuurslid. Daar 
is verder geen toelichting op gegeven. Dhr. V.d. Velden merkt op dat dhr. Hendriks voor zijn 
bestuurswerk is bedankt. Zijn terugtreden was zijn persoonlijke voorkeur. 

- Dhr. G. Hessing (WvM Westerhaar) wenst meer actuele foto’s in het jaarverslag en op de 
website.  
Voorzitter van de Veen geeft als reactie toe dat e.e.a. inderdaad nog wel uitgebreider had 
gekund. Aan de andere kant is het de vraag of website en jaarverslag elkaar moeten herhalen 
of moeten aanvullen. Hoe dan ook streeft het bestuur voor volgend jaar naar een uitvoeriger 
jaarverslag. 

- Dhr. G. Brink (DDD Dedemsvaart) mist het overzicht schooldammen. Dhr. Stempher geeft als 
reactie dat er toen schooldamwedstrijder meer was. Hijzelf is pas in mei 2015 aangetreden. 
Verder meldt dhr Brink dat het Vrielink tournooi 128 deelnemers telde. 

- Dhr. Hoonhorst (DC Nijverdal) laat zijn ongenoegen blijken over het feit dat hen een punt in 
mindering is gebracht in de competitie, Competitieleider Barends zegt dat het zo is verlopen, 
hij heeft herhaaldelijk gewaardschuwd. 

 

7 .Prijsuitreiking.  

Dhr.Barends meldt dat de competities goed zijn verlopen. Er moesten wel veel data verschoven 
worden omdat de verenigingen geen goede spelers beschikbaar hadden. Hij dringt er met klem op 
aan om de speeldata aan te houden. 
De namen van de prijswinnaars worden voorgelezen en de prijzen worden door de 
competitieleider aan de winaars uitgereikt. De afwezigen krijgen de bekers later door welwillende 
aanwezigen overhandigd.  
 
Stimuleringsprijs.  
Het PODB bestuur heeft gemeend dit jaar de Stimuleringsprijs aan Johan en Edwin Meiresonne 
toe te kennen. Vader Johan Meiresonne voor de wilskracht om ondanks zijn  handicap weer met 
de damdagen in Overijssel mee te doen, Edwin Meireonne voor de zorg en toewijding die hij geeft 
om dit zijn vader mogelijk te maken.  
Senior krijgt de prijs het in de vorm van een vleespakket en aan junior wordt een waardebon 
overhandigd.  
 
 
 

8. Pauze. 
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Speciale Prijs voor een PODB lid.  

Na de pauze geeft de voorzitter het woord aan Eva Houtjes, bestuurslid van de KNDB.  
Zij deelt mee dat op voorstel van het bestuur van de KNDB de Bondsraad besloten heeft om dhr. 
Anton Jurg te onderscheiden. Voor het vanaf 28 oktober 1967 tot 2015 organiseren van het Anton Jurg 
SneldamToernooi wordt dhr. Jurg benoemd tot lid van de Verdienste van de KNDB. Helaas kon de 
hr.Jurg door omstandigheden deze avond niet aanwezig zijn.  
De hr.Lucassen neemt de onderscheiding in ontvangst. Op de jaarvergadering van Damclub Almelo 
zal voorzitter v.d. Veen de speld aan dhr. Jurg overhandigen.  
Het Anton Jurg Toernooi zal ook in de toekomst zijn naam blijven dragen. De PODB heeft de 
organisatie van dit officiele sneldamkampioenschap van Overijssel overgenomen. 
 
 
9a. Bestuursverkiezingen.  

Dhr. C. Barends, competitieleider, is dit jaar aftredend en stelt zich herkiesbaar. Hij merkt op er al 12 
jaar in te zitten. Als er een opvolger beschikbaar is moet men het maar zeggen.  
De vergadering waardeert zijn herkiesbaarheid met een appalus.  
 
Dhr. Schuurman, secretaris, is niet herkiesbaar, hem wordt als blijk van waardering een waardebon 
overhandigd. Hij zal in het bestuur als secretaris worden opgevolgd door mevr. I. Stegeman.  
 
Dhr. P. van der Velden is tussentijds aftredend i.v.m. werkzaamheden elders. Ook hem wordt een 
waardebon overhandigd. Het bestuur is verheugd mee te delen dat dhr. Antoine Koster bereid is 
gevonden om de functie van penningmeester te willen overnemen.  
De vergadering waardeert zijn bereidheid met een hartelijk applaus.  
 
De functie van Algemeen Adjunct is nog vacant. Dhr.Arrindell (De Hammerdammer) meent dat het 
bestuur uit 7 personen moet bestaan. De voorzitter merkt op dat er volgens de statuten minimaal 3 
bestuursleden moeten zijn en verder dat in zijn herinnering altijd in consensus wordt besloten.  
 
De Competitieleider PK Overijssel is vacant. Het bestuur stelt voor dit niet als een bestuursfunctie te 
zien maar als uitvoering. Dit kan ook onder bestuursverantwoordelijkheid, met mandaat van het 
bestuur, uitgevoerd worden.  
Afgelopen jaar was de werving van deelnemers zeer moeizaam. Dankzij Gerbrand Hessing kon het PK 
toch doorgaan. Gerbrand Hessing zegt toe het ook in de toekomst wel te willen organiseren. 
 
 
9b. Bondsraad.  

Dit jaar is de hr. Schuurman aftredend als Bondsraad lid. Zijn plaats als afgevaardige van de PODB 
wordt overgenomen door de hr. Stempher.  
Ook dhr. Steenbergen stopt er ook mee, hij heeft er op persoonlijke titel in de Bondsraad gezeten. Zijn 
plaats wordt overgenomen door dhr. G.Hessing.  
De voorzitter spreekt dhr. Schuurman toe en memoreert de moeizame start van de Bondsraad in 2004. 
Er waren destijds 3 PODB leden lid van de Bondsraad, n.l. Dhr. J. Horstman, Dhr. B. Hendriks, Dhr. 
G. Schuurman. Dhr. Schuurman heeft onafgebroken zitting gehad in de Bondsraad en had ook zitting 
in de kommissie Imago die 5x bij hem thuis vergaderde.  
In al die jaren was hij slechts bij één Bondsraadvergadering afwezig.  
Voorzitter van de Veen bedankt dhr. Schuurman en stelt de vergadering voor om dhr. Schuurman voor 
zijn vele jaren als Bondsraadlid te benoemen tot Lid van Verdienste PODB. 
De vergadering neemt dit voorstel met een groot applaus over.  
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10. Voorstellen PODB bestuur.  

- PR: 
Voorzitter v.d. Veen geeft als toelichting dat de PODB met 541 leden nu de op één na grootste 
dambond is. Desondanks was vorig jaar een afname van het ledenaantal met 24 te betreuren. 
Goede PR is een manier om het tij te keren.  
Het bestuur wil inzetten op actieve PR door middel van de website, verenigingsfolders, 
eventueel het gebruik van Facebook hoewel de hedendaagse jeugd daar niet veel meer mee 
doet. De mogelijkheid van opnieuw een groot toernooi zal worden overwogen.  
 

- Begroting 
De begroting is bij de bespreking van het jaarverslag al aan de orde geweest en komt bij de 
bespreking van het Regio Jeugplan ook nog ter sprake.  
 

- PODB E-doping reglement.  
Volgens het PODB bestuur gaat het huidige KNDB Wedstrijd en Spelregelement art 16: 1 en 
2 veel te ver. Het bestuur stelt een eigen aangepast regelement voor, geldend voor alle door de 
PODB uitgeschreven wedstrijden.  
Verder wil het bestuur het digitaal noteren bevorderden. Er is geen verplichting om digitaal te 
noteren maar er is ook geen enkele belemmering. Wie het wil mag het doen.  
De vergadering kan zich vinden in dit bestuursvoorstel. 
 

- Pilot Regiowerking Kampen. 
De dhr. Palmans van DC Hoogeveen geeft een toelichting op het jeugdbeleid dat hij samen 
met Ekke de Vries heeft ontwikkeld. Het is een sterk plan geworden. Er zijn nu 50 á 60 
jeugdleden. Scholen worden benaderd samenwerking met 6 clubs in de regio. In 1 jaar zijn er 
230 cursisten geweest. De aanpak is gericht op 7 en 8 jarigen, omdat is gebleken dat uit die 
groep relatief later meer overblijven om te dammen. Ook in andere provincies is er 
belangstelling voor hun aanpak. Er ligt nu een gefaseerde pilot regiowerking Overijssel. 
Voorstel is om in Kampen te starten, er zijn daar 5 mensen beschikbaar voor begeleiding.  
Na een jaar evaluateren wat er opgebouwd is. Dhr. Brink bevestigt dat de Hoogeveense 
aanpak succes vol is. Bij hen zijn Damon Winters en Jan Siegers er mee bezig, van de scholen 
moet toeloop naar de damclubs komen. Dhr. Lok (DDS Zwartsluis): in Zwartsluis geeft men 
les op scholen, men wil daar ook graag verder.  
Uit de vergadering komen de volgende vragen: 
Dhr. G.Hessing (WvM Westerhaar) vindt het een goed plan. Het kost wel geld en andere clubs 
moeten ook de kans krijgen. De pilot kosten bedragen nu 2300 euro. De voorzitter zegt dat we 
nu deskundigheid binnen halen en dat we na een jaar evalueren wat er is bereikt. Elke fase 
wordt besproken en geevalueerd.  
Dhr. Steenbergen (DC Raalte) vraagt hoe het gaat als er ook andere geinteresseerde plaatsen 
zijn. Voor wat de geldbesteding betreft moet de PODB toezichthouder zijn. Jeugdleider 
Stempher meldt dat naar een sponsor wordt gezocht om continuiteit te verkrijgen. 
Dhr.Hakvoort (DC Wierden) vraagt of er na iedere fase informatie kan worden gegeven. 
Dhr. Brink (DDD Dedemsvaart) wil graag weten of er misschien andere jeugdactiviteiten door 
de kosten van de pilot in gedrang komen. Dit blijkt niet het geval te zijn.  
Dhr. van der Velden benadrukt dat stilstand doodgaan is, je moet durven investeren.  
Dhr. Noppers ( WvM Westerhaar) vraagt of, als de pilot slaagt, er ook andere plaatsen 
begeleid kunnen worden. 
Dhr. Hessing (WvM Westerhaar) noemt de mogelijkheid om plannen te ondersteunen in de 
vorm van een lening. 
De vergadering geeft het bestuur toestemming om het plan zoals het nu voorligt uit te voeren.  
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11. Voorstellen verenigingen.  

- Voorstel Steenbergen.  
Dhr. Steenbergen heeft een voorstel ingediend voor wijziging statuten en huishoudelijke 
regelement en naamswijziging. Hij vraagt de voorzitter naar zijn mening hierover. Deze geeft 
te kennen hier geen voordeel in te zien. De regionale indeling is een zaak van het KNDB 
bestuur en de Bondsraad.  
Dhr. Hakvoort (DC Wierden) en dhr G. Brink (DDD Dedemsvaart) wijzen het plan af.  
Dhr. hr. Arrindell (De Hammerdammer) staat op zich positief tegenover de verandering van de 
naam PODB in Oostelijke Dambond.  
Het voorstel wordt in stemming gebracht en verworpen.  
 

- Voorstel Anton Jurg.  
Dhr. Jurg heeft voorgesteld om provinciale sneldam titels in te stellen.  
De voorzitter geeft aan dat een provinciale sneldamtitel uitsluitend waarde heeft als deze ook 
landelijk wordt erkent en dat dit daarom eerder een kwestie is voor de Bondsraad.  
Bij peiling blijkt dat de vergadering geen voorstander is van Overijsselse sneldam titels.  
 

- Schrijven Reinder Barkema (DC Ittersum)   
Dhr. Barkema heeft in mail aan het bestuur PODB gepleit om in de eerste en tweede klasse 
naar rating te spelen, zodat spelers tegen gelijkwaardige tegenstanders spelen.  
Nu kan het gebeuren dat een ontbrekende speler wordt opgevuld door een veel sterkere speler. 
Competitieleider Barends vindt dat dit tot de vrijheid van de plaatselijke competitieleider 
behoord. Het is wel een enkele keer voorgekomen maar hij ziet geen opzet en het heeft zijns 
inziens nooit tot excessen geleid.  
Dhr. Hessing (WvM Westerhaar) zegt alleen in te vallen bij ziekte, zodat men toch kan spelen. 
Dhr. J.F. Gerritsen (Hart-holt Olie) vindt dat de competities goed en sportief zijn verlopen. 
 

 
12. Rondvraag en Sluiting  

Voor de rondvraag geven zich 6 sprekers op nl. de heren Barkema, Steenbergen, Hakvoort, G. 
Hessing, Noppers en Brink. 
 

- Dhr. Barkema:  
Vraagt de Competitieleider om een jaarlijkse ruiling toe te passen in de speelklasses. De 
Competitieleider dhr. Barends merkt op wel goed te weten wat de wensen zijn. 

- Dhr. Steenbergen: 
Vraagt om binnen de PODB deelname van combinatieteams in de provinciale competities 
toe te staan. De voorzitter zegt hier geen bezwaar tegen te hebben. Het is een goed idee, 
we gaan ons er over beraden.  
Merkt op dat PODB, plaatselijke clubs moeten meer samenwerken. 
Wijst er op dat door hem ingediende voorstellen in de Bondsraad of in ALV PODB niet of 
nauwelijks ondersteund, resultaat 0. 
Dhr. Steenbergen wil opwekken dat Michel Stempher met maatregelen komt. 
De voorzitter zegt dat  met Eye T mogelijkheden te onderzoeken 

- Dhr. Hakvoort zag graag dat de mogelijkheden op Facebook en Twitter benut worden. 

- Dhr. G. Hessing stoort zich er aan dat meegebrachte etenswaren niet in de speelzaal 
Heino genuttigd mogen worden. Minder draagkrachtigen zijn hiervan de dupe. Eva 
Houtjes merkt op dat je de boterhammen ook buiten kunt op eten. 
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- Dhr. A. Noppers merkt op dat de wijzigingen Spel en Wedstrijdregelement die in de 
komende Bondraad aan de orde komen verworpen moeten worden. Het PODB bestuur 
heeft zich er al tegen uitgesproken. (Het gaat hier om het verruimen van de mogelijkheden 
voor het uitkomen van sterke spelers in een lagere klasse. ) 

- Dhr. Brink stelt de vraag waarom er geen PODB Jeugdkommissie meer is.  
Michel Stempher antwoordt dat hij geprobeerd heeft het op te zetten maar het is niet 
gelukt.  

- Tot slot wordt meegedeeld dat het Anton Jurg Toernooi op 22 april 2017 zal worden 
gehouden in Heino. 

 
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar inbreng op deze avond en sluit om 23.15 de vergadering. 
 
 
 
Balkbrug, 10-06-16,                                                               secretaris PODB. G. Schuurman. 


