
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering PODB 15 mei 2009 
19.30 uur, ’t Kerkhuus, Heino 

 
Aanwezig : ALLE bij de PODB aangesloten verenigingen  ( zie presentielijst) 
Behalve : Goor ( 1 lid)  Hardenberg ( 1 lid) en Dalfsen < zie ook ingekomen stukken> 
 
1. Opening 

Om 19.40 uur opent de voorzitter de vergadering. Allereerst wordt 1 minuut stilte in acht 
genomen ter nagedachtenis aan de leden die het afgelopen jaar zijn overleden.  

 
2. Mededelingen en vaststellen agenda 
De voorzitter meldt: 

- dat de match om het wereldkampioenschap gespoeeld zal worden in Enschede, 
Hengelo en Twenterand vanaf zaterdag 6 juni t/m 18 juni met barrages op 20 en 21 
juni . Zie verder www.wkdammen2009.nl 

- Het damseizoen 2009-2010 gaat op 5 september van start met Dammen over de IJssel 
in Heino.  

– Er wordt gewerkt aan een vernieuwde website.  
 

3. Ingekomen stukken:  
- Damclub Dalfsen meldt dat ALLE leden zich hebben afgemeld bij de KNDB ( en dus 

ook bij de PODB) Het PODB bestuur heeft geprobeerd om Dalfsen op andere 
gedachten te brengen maar dat is helaas niet gelukt. De club gaat verder als 
huisdamclub.  

- Verder zijn er bij het bestuur diverse mails binnengekomen over het PK ( kwestie Bos 
– Lammers)  

 
4. Notulen ALV 30 mei 2008 

Inhoudelijk zijn er geen vragen of opmerkingen.  
 
5. Financiën 

- Kascommissie ( Hees en Schuurman) geeft geen opmerkingen, alles zag er prima uit. 
Mark Hees verlaat de kascommissie. Komend jaar zal de kas worden gecontroleerd 
door Schuurman en Kamminga. Als reserve stelt  Jansen ( Almelo) zich beschikbaar.  
 

- Inhoudelijk : Raalte merkt (weer) op dat wat hen betreft de uitgaven voor de jeugd 
gehalveerd kunnen worden. Zij vinden geen bijval van de rest van de vergadering.  
Er wordt wel gevraagd om in de begroting (weer) een post op te nemen voor promotie. 
 

- Ook wordt de jaarlijkse stimuleringsprijs uitgereikt : dit keer aan Westerhaar : deze 
club heeft al 30 jaar het NK junioren georganiseerd en hierdoor het jeugddammen 
gestimuleerd.  

 
 
 



6. PODB Jaarverslag  
Dhr. Meiresonne stelt diverse vragen o.a over de damdagencompetitie waarop de 
voorzitter zo goed als mogelijk antwoord geeft. Dammen over de IJssel telt mee als 
damdag.  

 
7. Prijsuitreiking 

Door P.v.d. Veen en W. de Vries worden de prijzen uitgereikt.  
 

8. Pauze 
 
9. Verkiezingen 

Er wordt afscheid genomen van Jan Hoven als jeugdleider PODB 
Ook wordt Hilco Braakman in het zonnetje gezet. Hij stopt als coördinator 
schooldammen Overijssel  ( na heel veel jaren) 
 
Bestuursverkiezing 
Na een jaar lang ZONDER secretaris te hebben gefunctioneerd kan er gelukkig een 
kandidaat voor de functie van secretaris worden voorgesteld :  Erik Bakker uit 
Wapenveld. Met applaus wordt Erik in het bestuur gekozen. 
 
Dan volgt de oproep om een nieuwe kandidaat voor de functie van jeugdleider. Er komen 
enkele opmerkingen, dat het van groot belang is, maar concrete aanmelding zijn er in 
eerste instantie niet. 
Daarna stelt Jan Siegers voor om alle jeugdleiders van de clubs  bijeen te roepen en 
daaruit iemand te kiezen.  
Dan staat er toch iemand op die bereid is om het komend jaar “de kar te trekken”:  
Jan Meester uit Dedemsvaart.  De vergadering gaat hiermee ( graag) akkoord.  
 
Op de vraag WIE zich aanmeldt als opvolger van Hilco ( coördinator schooldammen) 
komt vanuit de vergadering GEEN antwoord.  Dit zal worden besproken in klein comité ( 
de jeugdleiders) 

 
10. Voorstel nieuwe opzet PODB-competitie 

De voorstellen : 
A  : handhaven huidige opzet 
B  : voorstel Kip ( ere klasse opheffen en verdelen over hoofdklassen) 
C :  alleen  met viertallen spelen ( 4 of 5 klassen) 

 
worden in bespreking gegeven. 
Voor- en nadelen worden uitgewisseld, waaruit wel blijkt dat de meerderheid wel wil 
veranderen ( dus NIET de huidige situatie A voortzetten) 
Wel wordt er opgemerkt dat de voorstellen te laat zijn binnengekomen, zodat er geen tijd 
was om met de achterban ( de clubleden) hierover van gedachten te wisselen. 
 
Dan wordt besloten dat er een peiling wordt gehouden onder de aanwezigen om de 
voorkeur voor B of C uit te spreken.  
 
Van de aanwezige clubs zijn er 12 voorstander van B;  8 clubs zijn voorstander van C  en 
5 clubs onthouden zich. (Rekening houdend met de grootte van de clubs is er ook een 
voorkeur voor B.  maar dan liggen de cijfers wel wat dichter bij elkaar :  274 voor B en 
233 voor C. 
Er zijn enkele “grote” clubs die de voorkeur geven aan C  ( Almelo, Enschede en 
Westerhaar) 



Aan het bestuur wordt mandaat gegeven om, rekening houdend met de uitslag van deze 
peiling, en rekening houdend met de genoemde argumenten, te komen tot een nieuwe 
competitieopzet. Deze zal aan de verenigingen worden toegestuurd, zodat men er nog op 
kan reageren. 

 
11. Voorstellen van verenigingen 
Geen voorstellen binnengekomen.   
 
12. Stand van zaken Bondsraad: 

- De voorzitter geeft als bondsraadlid een kort overzicht van de bondsraadonderwerpen 
waarin hij actief is geweest n.l. het opstellen van een Nieuw Tuchtreglement en een 
onderzoekje naar een nieuwe opzet Nationale Competitie.  
 

- Belangrijke nu lopende zaken:  
Er wordt momenteel gediscussieerd over herbezinning op de positie van de 
Provinciale Bonden tov de KNDB. Daarbij wordt gedacht om de kwalificaties voor 
landelijke wedstrijden niet langer via de provinciale bonden te laten lopen. Dat gaat 
namelijk knellen nu er sommige provincies kleiner zijn dan de grootste vereniging.  
Een tweede aandachtspunt is de samenstelling van de Bondsraad. Nu telt de bondsraad 
extra zetels voor topsport en bijzondere bonden. Gedacht wordt aan een verkleining 
van de bondsraad. Men denkt in de volgende richting:  
Bondsraad telt maximaal 21 leden 
Elke bond met meer dan 250 leden wijst uit haar midden een Bondsraadlid aan.  
Overige Bondsraadleden (11) in vrije verkiezingen.  
Procedure via de KNDB 

 
13. Rondvraag 

 Hoeve: De puntentelling bij het PK was een experiment. Hoe gaat het volgend 
jaar? Antwoord: Bestuur zal zich daar in komende bestuursvergadering op 
beraden.  

 Braakman: Graag duidelijkere regels voor het opstellen van spelers in de teams 
van de BEKERcompetitie ! 

 Barkema : ik heb een uniek Damboek te koop!  Zijn er belangstellenden? 
 V. Hattem Kunnen er ook trainingen worden georganiseerd voor meerdere 

verenigingen?  
 Kamminga antwoord dat er wordt nagedacht over de oprichting van een 

damschool in Overijssel 
  Stempher heeft een drietal opmerkingen / verzoeken: 

o Het PK voor de jeugd is al jaren “helemaal”in Westerhaar. Kan het ook 
eens wat meer in het westen van de provincie worden georganiseerd? ( ook 
in Dronten, Wapenveld ,Kampen en Hattemmerbroek zijn jeugdspelers) 
Het bestuur zal zich hierover beraden.  

o De puntentelling op PK was experiment : liever: + remises ! 
o Dit jaar was de “arbiter” ook zelf deelnemer aan het PK. Graag in de 

toekomst dit niet meer laten gebeuren. 
 

 
 
Om ca 22.40 uur  sluit de voorzitter de vergadering. 
 


