Notulen Algemene Ledenvergadering PODB 30 mei 2008
Aanwezig:
Bestuur: P.v.d. Veen(voorzitter/EDC), W. de Vries, A. Heikoop(SSS Kampen), J. Hoven, W. Sytsma
Leden: B. Stegeman (Witte van Moort), H.G. Hessing (Witte van Moort), A.J. Steenbergen (Damra),
L.W. Haan (EDC), G. Schuurman (Kijk Uit Balkbrug/Bondsraad), H. Mostert (Kijk Uit Balkbrug), E.
Sluiter (O&O), W. van Olst (O&O), H. Kamminga (Dronten), K. Eleveld (Dronten), M. Hees
(Lelystad), M. Dollen (DC Wierden), D. Mulder (DC Wierden), R. Morsink (Ravenshorst Nijverdal),
U. Koster (BDV), E. Koster (BDV), G.A. Haarman (Kijk Uit Dalfsen), J. Braakman
(Hammerdammer), E. Stokvis (Hammerdammer), J. Lok (DSS), J. Stegeman (DC Hoorn), H. van
Ommen (DC Hoorn), G. van Renselaar (OG Wapenveld), J. Siegers (DDD), J.F. Gerritsen (Hartholt
Olie/DOS), H. Mensink (Zwolle), M. Vissers (Zwolle), J. Bargman (Eelen & Rhaan), J.H. Visscher
(Eelen & Rhaan), H. Jansen (DC Almelo), J.W. Hoeve (DEZ/NGKZ), B. Slot (DC Rijssen), H.
Harbers (DC Rijssen), E. van Hattem (Twente's Eerste), A. Kranendijk (TOG Ittersum), W.
Leijssenaar (TOG Ittersum)

Afwezig met kennisgeving: Damclub Deventer
1. Opening
De vergadering wordt om 19.40 uur geopend.
De voorzitter meldt, dat W. Sytsma aftreedt als secretaris.
Er is een afmelding voor deze vergadering ontvangen van DDC.
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de PODB-leden, die het afgelopen jaar overleden
zijn.
2. Mededelingen en vaststellen Agenda
Op verzoek van A.J. Steenbergen wordt het agendapunt Terugloop dammerij toegevoegd aan de
agenda. Zijn verzoek om het agendapunt Bondsraadleden als agendapunt toe te voegen, wordt niet
gehonoreerd. De voorzitter verwijst naar het jaarverslag. Eventueel kan dit onderwerp bij de
rondvraag aan de orde komen.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Notulen ALV 8 juni 2007
B. Stegeman: bij punt 6 had hij opgemerkt, dat zijn telefoonnummer niet juist stond vermeld in het
jaarverslag. Dit is niet gecorrigeerd.
A.J. Steenbergen: M.b.t. Punt 7 jubilarissen: wie houdt dat in de gaten? De voorzitter antwoordt,
dat de verenigingen jubilarissen moeten melden.
U. Koster: de notulen gaan voorbij aan de essentie van het voorstel van de Bornse Damvereniging.
De voorzitter heeft de Bondsraad aan de orde gesteld tijdens het voorzittersoverleg van de
Provinciale bonden. De door Borne aangehaalde problematiek leeft niet in andere provincies. Het
voorzittersoverleg was wel slecht bezocht. De voorzitter voegt hier aan toe, dat de Bondsraad niet
perfect functioneert, maar zeker ook niet slecht. De notulen zijn openbaar en een ieder kan zien,
wie er namens Overijssel in de Bondsraad zitten.
E.Sluiter: Bij de rondvraag staat een punt m.b.t. J.Meiresonne, die de PODB-damdagen competitie
in de 1e klasse had gewonnen. En niet in de 2e klasse zoals in de notulen staat vermeld.

5. Financiën
De kascommissie, bestaande uit H. Mensink en M. Hees, verleent decharge aan de
penningmeester.
H. Kamminga wordt benoemd tot reserve-lid van de kascommissie.
A.J. Steenbergen vindt, dat in het Financieel Jaarverslag de tekst m.b.t. MET NAME de forse
terugloop van de jeugd gewijzigd moet worden in: OOK de forse terugloop van de jeugd.
D. Mulder vraagt hoe het werkt met de contributie. De penningmeester legt uit, dat PODB de
contributie int voor zowel de KNDB als de PODB. Voor de PODB blijft er € 16 per seniorlid over.
K. Eleveld vraagt of op de factuur voor de contributie de contributie voor de jeugd en de senioren
apart vermeld kan worden. De penningmeester zal hier voor zorgen.
M. Vissers vraagt waar het bedrag voor trainingen/opleidingen is gebruikt. De penningmeester
antwoordt, dat dit is gebruikt voor trainingen aan de jeugd door D. Slotboom.
A.J. Steenbergen merkt m.b.t. de begroting op, dat Damra tegen de begroting is. De post voor
jeugd-uitgaven dient volgens Damra gehalveerd te worden.
E. Sluiter vindt m.b.t. de balans, dat er veel geld op de betaalrekening staat. Hij vraagt zich af of
dat geld niet beter op een spaarrekening kan staan. De penningmeester antwoordt, dat hij het geld
niet actief managed. Er moet voldoende geld op de betaalrekening staan om de benodigde
betalingen te doen, zonder dat het nodig is om geld van de spaarrekening te halen.
De aanmoedigingsprijs wordt toegekend aan DEZ/NGKZ i.v.m. de grote jeugdafdeling.
6. Jaarverslag 2007
De voorzitter merkt op, dat de jeugdcommissie niet correct in het jaarverslag staat. Het
gecorrigeerde document staat op de website. Helaas zijn er afgelopen seizoen weinig foto's
gemaakt bij PODB-wedstrijden.
J.F. Gerritsen wil graag met beide voorletters in het jaarverslag.
A.J. Steenbergen vraagt of het PK uit Raalte verdwijnt en naar Westerhaar gaat. B. Stegeman
antwoordt, dat er alleen afgesproken is, dat het PK door Westerhaar georganiseerd wordt. De
locatie staat nog open.

7.

Prijsuitreiking
De prijzen worden uitgereikt.

8.

Pauze
Van 20.40 tot 20.55 uur wordt er een pauze gehouden.

9.

Verkiezingen
Aftredend en herkiesbaar:
− A. Heikoop, penningmeester
− J. Hoven, jeugdleider
Beiden worden per acclamatie herkozen.
Tussentijds aftredend:
− H. Hoonhorst, competitieleider persoonlijke wedstrijden
− W. Sytsma, secretaris
H. Hoonhorst treedt af vanwege een probleem tussen de KNDB en Ravenshorst
Nijverdal, de vereniging van Hoonhorst. Hoonhorst maakte sinds 1993 deel uit van het
bestuur. Hij wordt bedankt voor zijn werk.
De voorzitter roept kandidaten voor de vacatures op om zich te melden bij het bestuur.
M. Vissers vraagt hoeveel tijd een functie in het bestuur kost. Hierop is niet direkt een
antwoord te geven.
De voorzitter meldt, dat G. Hessing de taak van competitieleider persoonlijke
wedstrijden op zich wil nemen. Hij houdt het nog in beraad of hij in het bestuur komt.

10. Evaluatie PODB-competitie
W. de Vries: Hij regelt de PODB-competitie samen met C. Barends. Sommige
verenigingen vinden, dat er te weinig wedstrijden zijn. Er is gesproken over dubbelrondig
spelen of het samenvoegen van de 2 hoofdklasses. De afstand is dan een probleem, maar
misschien zou dat opgelost kunnen worden door sommige wedstrijden in Heino te laten
spelen. Maar als iedereen tevreden is, gaan we verder zoals afgelopen seizoen.
B. Stegeman merkt op, dat bij meer wedstrijden door een dubbelrondige competitie, de
clubavond wel in het gedrang komt.
W. de Vries concludeert uit de reacties, dat we volgend seizoen op dezelfde voet verder
gaan.
De voorzitter stelt de damdagen-competitie aan de orde. Het is de bedoeling, dat deze
voor extra bezoek aan de damdagen zorgt.
E. Sluiter denkt, dat sommige spelers ook juist niet naar een damdag gaan, omdat ze te
weinig gespeeld hebben en daarom niet hoog op de ranglijst staan.
E. van Hattem: Twente's Eerste had tijdens de damdag in Hengelo ook een
kampioenschap voor clubkampioenen georganiseerd. Er waren voor dit kampioenschap
echter maar 4 deelnemers. De voorzitter antwoordt, dat hij dit een mooi initiatief vond.
Het was inderdaad jammer dat er weinig deelnemers waren. Hij wil dit initiatief echter
ook vanuit de PODB ondersteunen.
De voorzitter stelt de bekercompetitie aan de orde. Er was wat onduidelijkheid m.b.t. het
meespelen van spelers in de provinciale bekercompetitie, die niet in de provinciale
competitie meespeelden. Bepalend voor het bepalen van de winnaar bij een gelijk spel is
de klasse, waarin een team provinciaal speelt. Iedereen mag maar aan één bekercompetite
meedoen (Provinciaal óf Landelijk). Er is geen wijziging van de opzet nodig.
B. Stegeman merkt op, dat er enkele malen geloot is, terwijl er gesneldamd had moeten
worden. De voorzitter antwoordt, dat dat volgend seizoen inderdaad anders moet.
11. Voorstellen van verenigingen
Er zijn geen voorstellen
12. Terugloop leden/dammerij
A.J. Steenbergen houdt een betoog m.bt. de terugloop van de dammerij cq het aantal
leden.
Hij is van mening, dat er radicale maatregelen getroffen moeten worden. Het
jeugdbudget moet gehalveerd worden. Er moet wel doorgegaan worden met
schooldammen, maar de jeugd moet pas vanaf 16 jaar lid kunnen worden van een
vereniging.
Daarnaast vindt hij de de dispensatieregeling niet goed. Er moet meer cachet gegeven
worden aan de clubavond. Het PK moet gelijk met de halve finales gespeeld worden. De
aanpassing van het speeltempo aan de jeugd is niet goed.
De voorzitter beaamt dat het terugloopt. Hij is het er mee eens, dat er ingezet moet
worden op cachet. Overigens bleek uit een onderzoek van NOC/NSF, dat de dambond
het redelijk voor elkaar heeft. Ze doet het bijvoorbeeld beter dan de schaakbond.
H. Kamminga deelt de zorg over de ledenaantallen. Het is lastig om senior-leden te
krijgen, omdat er een enorme kloof tussen clubdammers en huisdammers zit. Hij is het
echter niet eens met de opmerkingen over de jeugd. De jeugd is de sleutel voor het imago
van het dammen. De jeugd zorgt voor enthousiasme in de damclub.
J.H. Visscher: Het gaat niet alleen om het dammen. Het gaat ook om de gezelligheid en
sfeer er omheen. Vanwege een ongeneeslijk ziekte is hij vanavond voor het laatst op de
ALV van de PODB. Hij wil hierbij afscheid nemen van iedereen.
J.W. Hoeve ondersteunt het verhaal van H. Kamminga.

G. Hessing is het eens met Hoeve en Kamminga. We moeten vooral proberen de jeugd
vast te houden als ze naar het voortgezet onderwijs gaan.
U. Koster: De Bornse damvereniging investeert een veelvoud in de jeugd van wat de
PODB aan de jeugd besteedt. Bij de gemeente is er subsidie beschikbaar.
13. Rondvraag
J. Hoven meldt, dat volgende week donderdag 5 juni het jeugdleidersoverleg wordt
gehouden.
E. Sluiter: het was de bedoeling om de bekerfinales op één centraal punt, Genemuiden, te
houden. Westerhaar was daar niet aanwezig voor de finale Westerhaar 1 – Westerhaar 2.
Dat was jammer. B. Stegeman antwoordt, dat Witte van Moort een ledenvergadering had
op de betreffende avond. Bovendien was de afstand naar Genemuiden erg groot. Witte
van Moort ondersteunt het principe van een centrale lokatie wel.
J.F. Gerritsen merkt op, dat deelnemers voor Dammen over de Ijssel zich niet bij hem
moeten aanmelden, zoals op de uitnodiging staat. Hij is dan op vakantie.
U. Koster vindt het vervelend, dat teams niet volledig opkomen voor wedstrijden. Hij
vraagt of het mogelijk is, dat de Bondsraad de sanctie op het niet volledig opkomen kan
verhogen. De voorzitter antwoordt, dat dit in de Bondsraad aan de orde is geweest. Het
aantal gevallen bleek echter te verwaarlozen. Hij zal het in de volgende Bondsraad
nogmaals voorleggen.
U. Koster: er wordt gewerkt aan een convenant in de sport, dat bepaalt dat een minimaal
aantal spelers in elke sportploeg de eigen nationaliteit heeft. Kan het dammen zich hier
ook op aansluiten? De voorzitter zal het voorleggen aan de Bondsraad.
H. Lucassen had ook de incomplete teams aan de orde willen stellen, maar dit is al
gebeurd.
D. Mulder vraagt hoe men aan een rating komt. De voorzitter legt uit, dat men aan een
rating komt door wedstrijden, die doorgegeven worden voor de rating, te spelen tegen
spelers met een rating. Alle PODB-wedstrijden worden doorgegeven. Voor nadere uitleg
verwijst hij naar de website van de KNDB.
Einde vergadering: 22.10 uur.

