
Notulen Ledenvergadering PODB 8 mei 2013 gehouden in Heemschuthuis te Heino.        

1. Opening. 

Voorzitter Wiebren de Vries opent de vergadering  om 20.15. Alle aanwezigen  
worden door hem verwelkomd, hij wenst dat we deze avond een goede vergadering 
mogen hebben. 

2. Mededelingen en vaststelling van de agenda. 

Secretaris deelt mee dat  zich voor deze vergadering  hadden afgemeld: 

Damclubs,   Almelo,  Dronten , O & O Genemuiden, St. Jansklooster en Rijssen. 

Voorts wordt medegedeeld dat op 29 mei Jeugdleiders vergadering zal zijn en 
wordt herinnert,  dat komende zaterdag 11 mei het Anton Jurg Tournooi zal 
plaatsvinden. Dammen over de IJssel staat voor 7 september gepland. Uit de 
vergadering komt kritiek dat in de agenda Jeugdbeleid en Bestuursbeleid  de 
agendapunten niet zijn  opgevoerd,zoals vorig jaar is toegezegd.  Deze punten zal 
verder in vergadering wel ter sprake komen. Echter het bestuur heeft uitkomst van 
de enquête willen afwachten  en vandaar uit iniatieven willen ontwikkelen. Verder 
bij  8A+ 8B 

De overleden leden van het afgelopen dam seizoen  2012/13 worden genoemd.  De 
namen die in het jaaroverzicht staan gemeld aangevuld met de namen die op de 
vergadering worden aangevuld namelijk  lid van O & O Genemuiden hun erelid 
Gerrit Driessen en van SSS 

Kampen de hr. Habbekatee  en damclub Zwartsluis Martin Strating. Er wordt 
overgegaan tot 1 minuut stilte, De voorzitter wenst dat zij in vrede mogen rusten. 

3. Ingekomen stukken. 

Er zijn voor deze vergadering geen ingekomen stukken binnen gekomen. 

4. Notulen  Algemene Ledenvergadering 11 mei 2012. 

Verslag wordt doorgenomen. 

Hr. Brink  (DDS Dedemsvaart ) wenst zijn naam verbeterd zien,  hr. Steenbergen  
( DamRa  Raalte) vraagt  zich af als de notulen  vastgesteld worden, hoelang deze 
bewaard worden,  deze worden in het archief opgeslagen.  Voorts wenst hij 
correctie in de verslaglegging wat hij niet gezegd zou hebben.  G.Hessing  (Witte 
van Moort Westerhaar ) zegt 4 jaar in het bestuur PODB  te zijn geweest. 

Voorts merkt hij  op dat, dat in de notulen taalfouten staan, deze met 
spellingscontrole gecorrigeerd  kunnen worden. Hr. Brink  wenst  de stukken  van de 
jaarvergadering 3 week van te voren ontvangen, eventueel geplaatst zien op de 



website PODB.  Uit de vergadering  wordt zijn klacht ondersteund. Het bestuur 
merkt op dat de competitie eind april afloopt en  

Jaarverslag en geplande ledenvergadering te korte tussentijd is.  Uit de vergadering 
komt de suggestie de jaarvergadering te verschuiven naar eind mei, dan is de 
tijdsdruk ook minder betreffende copy drukwerk.  Voorts wordt gevraagd  het 
Huishoudelijk reglement te raadplegen wat  de tijdsduur moet zijn tussen 
ontvangen stukken en ledenvergadering. 

Secretaris zal het verslag corrigeren, daar waar het verlangd wordt . tevens zal hij 
enige namen verbeteren. 

Het verslag wordt verder door de vergadering goedgekeurd. 

5. Financiën. 

                                                                        1. 

De penningmeester belooft voor het volgende jaar een beter drukwerk ,  het is dit 
jaar te klein uitgevallen. De penningmeester  Arie Heikoop wordt bedankt voor zijn 
inzet de afgelopen 12 jaar door de voorzitter Wiebren de Vries.  Hij heeft het 
voortreffelijk gedaan en het bestuur  PODB stelt de vergadering voor om Arie tot 
Lid van Verdienste te maken, de ver-gadering stemt hiermee in,ondersteunt met 
applaus. Arie wordt nog een attentie met bloe-men gegeven als waardering voor 
het werk  door hem verricht . Peter van der Velden heeft de penningmeesterschap 
van Arie overgenomen. 

Hij heeft  de kascontrole gedaan met de hr .Dijkstra uit Kampen, hun bevinding was 
dat de boekhouding en de kas klopten,  de penningmeester kan decharge verleend 
worden, dit wordt met  applaus gewaardeerd. Volgende kascontrole wordt gedaan 
door de hr.Dijkstra Kampen en de hr. de Jong Zwartsluis. De reserve gelden van de 
PODB maakt vele tongen los. 

Hr.Brink , ( DDD Dedemsvaart ) vindt het te veel , en wenst dat het ingezet wordt 
voor jong talent. Het bestuur PODD doet dit al.( Rick Hakvoort, Vincent Houtjes)  
Wie zich ergens voor klasseert kan zich melden. 

Hr.Arrindell, ( De Hammerdammer  Den Ham ), wenst de gelden te investeren in de 
toekomst als push functie, een pot voor nieuwe iniatieven, dammen in de breedte, 
promotie damsport. 

Geld voor eenmalige zaken stimuleren , niet dat je het zo weggeeft 

Hr. G. Hessing,  ( WvM  Westerhaar ) wenst voor nieuwe aktiviteiten criteria 
opstellen met een maxima. 

Hr P.van Veen,  ( EDC Enschede ) zegt dat , dat er wel is, je kunt het in de oude 
notulen vinden. 

Hr.Koster ,  ( Borne ) Wil dat clubs zelf nieuwe activiteiten  ontwikkelen, dat is 
vanuit de basis. 



Hr.Hammer  ( DSS  Zwartsluis ) Verenigingen moeten contakt leggen met  
Jeugdwerker, scholen moeten enthousjast gemaakt worden , jongeren van 8 tot 15 
jaar benaderen.  

Hr.Brink,  geeft aan dat gemeenten wel een potje hebben voor jeugdsporten. 

Hr.Arrindell vraagt naar beleidsplan, de voorzitter  we hebben er een denktank 
opgezet en een enquête uitgezet . Desgewenst  vind hij dat het bestuur sturend 
bezig moet zijn. 

Hr. Steenbergen ( DARA Raalte )   deelname aan  PK Overijssel er moet morele druk 
zijn , geen verplichting tot deelname.  Peter van der Velden antwoordt hem  , we 
wachten af wat er in Almelo komt. 

Hr. Arrindell vermeld inkomsten  van vorig jaar in dit boekjaar . Er komen soms 
posten te laat binnen,  zodat we niet meer in het bestemde boekjaar  verrekend 
kunnen worden, dan wordt het in de volgende boekjaar verantwoord. 

Hr. Brink wenst dat bij niet verschijnen op de ledenvergadering  de boete 25 euro 
op de convocatie van ledenvergadering vermeld  wordt. 

Hr.Hendriks  ( Competitie leider PK  ) meldt dat zijn budget te krap begroot is en 
wenst bijstelling. , van 500 naar 800 euro. Penningmeester zal het aanpassen in 
overleg met hr.Hendriks. Voor dit jaar verlies, eventueel interen op het vermogen. 

Stimuleringsprijs,  het  PODB bestuur heeft besloten de stimuleringsprijs dit jaar 
naar damclub  Hartholt Olie  ( Heino ) gaat , vanwege hun inzet voor de PODB 
activiteiten  elk jaar weer. De prijs wordt door de secretaris van de club in 
ontvangst genomen, de gelden zullen goed besteed worden zegt hij. 

                                                                           2. 

6.  Jaarverslag 2012. 

   De heren Hessing  en Steenbergen maken opmerkingen over enige slordigheden in 
het ver- 

   sllag, namen niet goed vermeld, tekstueel had het beter gekund. De secetaris zal 
het ter       

   harte nemen. Hessing zou wel willen zien dat damdagen niet worden opgenomen 
in het  

   verslag en de spellingscontrole over het jaarverslag  er laten overgaan. 

  H. Mostert  Az  ( Damclub Kijk Uit Balkbrug ) heeft ook een insigne gekregen voor 
40 jaar  

  lidmaatschap KNDB. 

             7A. Bestuursverkiezing. 



               Aftredend dit jaar  C.Barends  en G. Schuurman  beiden zijn herkiesbaar, de 
vergadering    

               stemt er in toe dat ze een periode verder kunnen.                                                                  
Voorzitter W. de Vries is niet herkiesbaar, er hebben zich geen kandidaten gemeld bij het 
bestuur. Het bestuur stelt voor om  J. Paalman te benoemen tot voorzitter, dit verkrijgt de 
instemming van de vergadering.  Door vertrek van W. de Vries is er een vacature in de 
PODB bestuur ontstaan, er hebben zich nog geen kandidaten aangediend. Het bestuur zal 
enkele captabele personen benaderen wie wel zou willen. 

Na de verkiezing tot voorzitter  neemt J. Paalman de leiding van de vergadering 
over en dankt Wiebren voor de inzet afgelopen 3 jaar als voorzitter PODB en als 
blijk van waardering wordt hem onder applaus bloemen en een waardebon 
overhandigd. 

     7B. Prijsuitreiking Competities 20011/12.                                                                                                      

           De nu oud-voorzitter  W.  de Vries  wordt uitgenodigd  om de bekers  uit te reiken 
aan de        

           winnaars. De afwezigen  winnaars zullen  de bekers  ontvangen van welwillende 
aanwezigen,      

             die zorgen  dat ze ter plekke bezorgd worden. 

8A. Jeugdbeleid. 

         Competitieleider M.Schotman wil de uitkomst van de enquête afwachten en later 
bespreken 

          met de jeugdleiders. De uitslag van deze bijeenkomst zal hij later met het bestuur  
bespreken. 

8B   Bestuursbeleid. 

       Bestuur zal na uitslag enquête clubs benaderen om activiteiten te ontwikkelen,  
indien  clubs   

      zelf iniatieven hebben geeft het dan aan het PODB  bestuur door. 

        Hr.Steenbergen ,  is er blij mee, dat het bestuur wil aanpakken, voorts wenst hij dat  
de website 

       PODB  aktueel  blijft, oud nieuws moet er af gehaald worden. 

 9. Statuutwijziging. 

    Het bestuur is van plan de notulen een up date geven , qua woordgebruik en functies, 
en wat  

                                                                                  3. 

  Vorig jaar op de ledenvergadering is  besloten , zullen in de herfst 2013 worden 
bijgewerkt. De   



   verbeterde statuten zullen op de ledenvergadering  2014 ter goedkeuring  voorgelegd 
worden.   

   Vooraf komen ze op de website. 

   Er wordt nog toestemming gevraagd  om  de passage leeftijdgrens 70jaar uit het bestuur 
te treden  

   te laten vervallen en deze te vervangen doo r : na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest uit 
het bestuur  

  te treden . 

  Dit voorstel komt in stemming,  de 5  afgevaardigden  van TOG   ( Wapenveld ), Witte van  
Moort   

 ( Westerhaar  en Borne zijn tegen.  De 3 clubs die tegen hebben gestemd zijn 
representatief goed  

    117  stemmen   van de   590     provinciaal ( leden )  stemmen,  dus het voorstel is 
aangenomen. 

10. Rondvraag. 

    Er geven zich 5 sprekers op voor de rondvraag de heren .Brink, Steenbergen, Hessing, 
van Hattum     

      en mevrouw Stegeman. 

- Vragen naar voorzittersoverleg clubs , de voorzitter zegt dat er dan wel  concrete 
onderwerpen moet zijn 

- E r wordt opgewekt elkaar s  Damdagen te bezoeken. ( Brink, Steenbergen. ) 

- Wordt nog een gevraag gesteld , dat jeugdspelers alleen in de hoogste klassen  mee 
mogen doen bij sneldammen PK. ( ( van Hattem )   Volgens Hessing was dat 
gebruikelijk,  jeugd heeft eigen  tournooien ) 

- - Hr. Steenbergen  is gekozen in de vrije stemming voor de Bondsraad KNDB,  hij wil 
zich 

  inzetten om  de terugloop ledental damsport te stoppen. De voorzitter PODB 
wenst hem daar alle sterkte toe. 

- Hessing wil graag terug koppeling zien van de Bondsraad. Hij wordt attent gemaakt 
dat dit op de website  KNDB te volgen is. (  verslaglegging, Damspel ) 

- KNDB  zit vast aan NOC/NSF/  beleid vanwege subsidie stromen. 

- Hessing vindt dat de PODB  clubs moet stimuleren die een eigen clubhuis hebben 
om activiteiten te organiseren. 

- Hessing maakt nog een opmerking over de geografische spreiding PK Overiijssel . 



Hessing  vindt dat bekers uit de tijd zijn, in Almelo bij PK Sneldammen is 
geëxperimenteerd met geldprijzen. De voorzitter merkt op dat geldprijzen geen 
garantie is dat deelname stijgt. 

- Steenbergen wenst dat secretaris bij een gelegenheid de clubs attent maakt dat 
jubilarissen 40 jaar lid KNDB  een insigne kunnen krijgen, hier zal aan voldaan 
worden. 

- Mevr.Stegeman   komt nog terug op de enquete waarbij 2 hoofdstukken,  geen vraag 
bij gesteld wordt, zij is echter van mening dat dit niet vergeten mag worden. 

11. Sluiting.  De voorzitter dankt een ieder voor hun inbreng en aanwezigheid . 

Balkbrug, 29 08-13                                                                                 Secretaris 
PODB,  G. Schuurman. 

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


