Aantekeningen Algemene Leden Vergadering PODB
19 mei 2006, 't Kerkhuus, Canadastraat Heino, aanvang 19.30 uur.
Afwezig zonder kennisgeving: Hardenberg
Afwezig met kennisgeving: Dedemsvaart
Bijzondere aanwezigen: KNDB voorzitter H. Meurs en KNDB penningmeesteres J. v.d. Horst
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Allereerst wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor de leden die ons het afgelopen jaar
ontvallen zijn.
Daarna worden de KNDB bestuursleden H. Meurs en J. van der Horst van harte welkom geheten.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
- Zoals ook al in het jaarverslag is opgemerkt is het Overijssels Damnieuws niet uitgekomen.
Het Maart 2005 nummer blijft voorlopig het laatste nummer tenzij zich mensen melden om
mee te helpen met de inhoud.
- Op de website is de geschiedenis van de PODB nu zo goed mogelijk bijgewerkt. Iedereen
wordt opgeroepen om indien mogelijk te zorgen voor de nog ontbrekende gegevens.
- Ook het Besluitenregister is nu bijgewerkt vanaf 1986
3. Ingekomen stukken
– Er is voor de vacante secretarisfunctie een kandidaat stelling ontvangen van dhr. W. Sytsma.
4. Notulen ALV 27 mei 2005
Worden zonder opmerkingen vastgesteld.
5. Financiën:
- De kascommissie bestaande uit dhr. J.Paalman en dhr. Dekker heeft de kas gecontroleerd en in
orde bevonden. Hun verslag is op blz. 14 in het jaarverslag opgenomen.
- Tot nieuw reservelid kascommissie wordt benoemd: WIE???
- Voorstel begroting 2006
De begroting wordt overeenkomstig het conform bestuursvoorstel overgenomen. Dus:
- Voor de PODB Cup wordt de eigen bijdrage verhoogd tot € 2,-- en de vergoeding voor de
organiserende vereniging wordt verhoogd van € 115,-- naar € 140,--.
- De PODB contributie blijft ongewijzigd.
- De PODB draagt voor maximaal € 1000 bij aan het WK 2007 voor het gebruik van
elektronische damborden.
- Het bestuur heeft besloten af te zien van de toekenning dit jaar van de Aanmoedigingsprijs.
- Het bestuur heeft besloten om de Stimuleringsprijs aan Damclub Dronten toe te kennen.
Uit de gloedvolle toelichting van Wiebren de Vries over de vele activiteiten in Dronten met
betrekking tot de jeugd blijkt hoe terecht deze toekenning is.
6. PODB Jaarverslag 2005
Hierover zijn geen opmerkingen.

7. Afscheid aftredende bestuurders dhr. R. Bellemans en dhr. H. Lucassen
Met enkele woorden van dank en onder applaus wordt afscheid genomen van Roby Bellemans en
Hans Lucassen als bestuurslid van de PODB.

8. Huldiging Jubilarissen:
Er is dit jaar één jubilaris, n.l. dhr. W. v. Sint Annaland, EDC, is 50 jr. KNDB lid. De
daarbijbehorende oorkonde zal hij ontvangen op de sluitingsvergadering van EDC.
9. Prijsuitreiking
Dhr. Bellemans reikt de prijzen uit aan de topscorers, aan de bekerwinnaars, aan de deelnemers
van de Provinciale Competitie en aan de winnaars van de damdagen competitie.
-

-

-

-

Provinciale competitie:
Provinciaal kampioen 2005-2006 Dedemsvaart
Winnaar Hoofdklasse Oost DDD 1
Winnaar Hoofdklasse West Genemuiden 1
Winnaar 1e klasse Oost DDC2
Winnaar 1e klasse West SSS Kampen 2
Winnaar 2e klasse Oost HDC 1
Winnaar Eindstand 2e klasse West Zwolle 2
Topscorers Provinciale Competitie:
Hoofdklasse Oost J.van Nuil
Hoofdklasse West J.van der Veer
1e klasse Oost J.Jansen
1e klasse West C. Boxum
2e klasse Oost Alex Noppers
2e klasse West J. Akster
Winnaars PODB Damdagen Competitie
Hoofd klasse: dhr. H. Kamminga
1e klasse: dhr. H. Harms en M. Sprakel
2e klasse: dhr. J. Velner
Bekerwedstrijden:
Provinciaal spelende teams: O & O Genemuiden
Landelijk spelende teams: Witte van Moort 1.

10. Verkiezingen
Benoemd wordt tot competitieleider dhr. Wiebren de Vries uit Dronten.
Benoemd wordt tot secretaris dhr. Wytse Sytsma uit Enschede
Benoemd wordt tot voorzitter protestcommissie dhr. B. Stegeman, Westerhaar.
11. Voorstellen van het bestuur
- Voorstel PODB notatiebiljetten
Voorstel wordt afgewezen.
- Voorstel wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
Aangenomen met als enige wijziging dat de tijd voor het indienen van voorstellen door
verenigingen 4 weken wordt.
- Wijziging speelduur 2e klasse
Voorstel wordt aangenomen.
- Wijziging opzet provinciale competitie/invoering van een nieuwe Ereklasse:
Voorstel wordt aangenomen.
- Wijziging opzet bekercompetitie
Voorstel wordt aangenomen.
12. Voorstellen van verenigingen:
Geen.
13. Rondvraag:
- DC Almelo merkt op dat de PODB in gebreke is gebleven bij de receptie ter gelegenheid van
het 75 jarig bestaan van DCA. Voorzitter P.v.d. Veen wijst er op dat hij een brief met
felicitaties heeft gestuurd namens het bestuur van de PODB.
- Door dhr. Koster, Damclub Borne worden vragen gesteld over het functioneren van de
Bondsraad. P.v.d. Veen wijst er op dat de Bondsraad momenteel bezig is met een evaluatie
van haar functioneren.
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