Notulen Algemene Ledenvergadering van de P.O.D.B. d.d. 27 mei 2005 te Heino
Afwezig waren DC Goor en H.D.C. Hardenberg.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij verzoekt de
vergadering de leden te herdenken die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Dit waren
Mathilde Kuiper uit Borne, dhr.Stam sr. uit Wierden, dhr.Huls sr. uit Westerhaar, dhr.
Kuilder uit Vroomshoop en dhr.Pit uit Lelystad.
2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststellen van de agenda.
- Het Anton Jurg toernooi zal op 17 december worden gespeeld. Nieuw is dat er dit jaar
ook een categorie Dames zal worden toegevoegd.
- Het toernooi "Dammen over de IJssel" zal op 3 september worden gespeeld te Heino.
- Het Overijssels Damnieuws zal twee keer per jaar verschijnen. Alle verenigingen met
een clubblad of een ander soort publicatie van standen en fragmenten wordt gevraagd
om een exemplaar naar de PODB te sturen!!
- Gevraagd wordt om de notulen van deze AV niet pas volgend jaar te publiceren maar
veel eerder. Het bestuur zegt toe dat de notulen in elk geval vóór het voorzittersoverleg
beschikbaar zullen zijn.
- Van de K.N.D.B. werd een mededeling ontvangen over opheffing van de provinciale
bonden en te gaan naar een federatie model. Inmiddels is gebleken dat dit voorstel
landelijk maar erg weinig draagkracht heeft.
De voorzitter stelt voor de voorliggende agenda aan te nemen. Die is al lang genoeg. Hij
hoopt op een vlotte vergadering.
3. Ingekomen stukken
- Van D.D.C. Deventer is een voorstel ontvangen om aanpassing van de dispensatie
regeling. Dit wordt verder behandeld bij punt15.
- Vragen van O&O Genemuiden over de regeling landelijk en provinciaal zijn door de
voorzitter per email naar tevredenheid afgehandeld.
Omdat misschien ook bij andere verenigingen hierover vragen bestaan zal deze uitleg
over de regeling "provinciaal en/of landelijk uitkomen" ter informatie bij de notulen
worden gevoegd.

4. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d.4 juni 2004.
- Opgemerkt wordt dat het verslag van het voorzittersoverleg van 15-12 2004 is
bijgesloten ter kennisgeving. Het hoeft niet te worden goedgekeurd, er kunnen wel
vragen 'naar aanleiding van' gesteld worden.
- Over de opzet van de bekercompetitie zal bij punt 15 worden gesproken.
- Dhr. Paters van Witte van Moort vraagt wat er besloten is over een PR functie in het
bestuur. Antwoord: Het bestuur heeft daarover gesproken, ziet de zin er zeker van in
maar heeft gezien alle bestuurlijke ontwikkelingen nog geen kans gezien aan invulling
te gaan werken. Het is een punt dat op de bestuursagenda blijft staan.
- Dhr. Meiresonne van O&O Genemuiden mist de vraag die hij gesteld heeft over de
nieuwe opzet van de bekercompetitie. Antwoord: het bestuur komt hier bij punt 14 op
terug.
De notulen worden verder goedgekeurd
5. Financiën.
- De kas controlecommissie bestond dit jaar uit de heren J. Siegers van D.D.D.
Dedemsvaart en J. Paalman van Maas van ’t Hoog Hengelo. Reserve was dhr. W.
Dekker van S.S.S. Kampen. Siegers verklaart dat de boeken er verzorgd uitzagen en dat
geen onregelmatigheden zijn geconstateerd.
- Dhr. Meiresonne ziet in het financiële jaarverslag een aantal onduidelijkheden. Nader
onderzoek leert dat enkele gedeeltes van het verslag niet goed zijn afgedrukt. Gelukkig
blijkt het in de originele stukken allemaal in orde. Er zullen nieuwe afdrukken worden
gemaakt en bij de notulen worden bijgesloten.
- De nieuwe kas controlecommissie bestaat uit de heren Paalman en Dekker.
Nieuw reserve lid is dhr. H. Mensink van DC Zwolle. Dhr. Siegers wordt door de
voorzitter bedankt voor zijn werkzaamheden.
- Dhr. Meiresonne vraagt hoe het kan dat de uitgaven voor het PK van de jeugd zijn
verdubbeld. Heikoop zegt dat het vorig jaar onder de post diverse kampioenschappen
heeft gestaan. Deze post is nu gehalveerd.
Verder heeft niemand opmerkingen en de voorzitter a.i. stelt voor de penningmeester
decharge te verlenen. De zaal dankt Arie Heikoop en stemt hier mee in.
6. Jaarverslag 2004.
Het jaarverslag was dunner dan u gewend bent. De oorzaak is het feit dat wij het letterlijke
jaarverslag en de beleidsplannen gescheiden hebben.
Wel zullen volgend jaar weer de uitslagen van de Prov.Comp. en Pers.Wedstrijden worden
opgenomen. Enkele fouten zullen worden gecorrigeerd, zie opmerkingen elders in deze
notulen.

7. Afscheid aftredende bestuursleden te weten de heren Horstman en Keijzer.
- Han Horstman heeft van 2002 tot 2004 in het bestuur gezeten als voorzitter. Hij volgde
destijds J. Arrindell op. Ook heeft hij de P.O.D.B. vertegenwoordigd in de Bondsraad.
In december 2004 heeft hij om gezondheidsredenen zijn functie als voorzitter PODB
neer moeten leggen. Paul dankt Han voor het vele werk dat hij voor de Bond heeft
gedaan. Hij overhandigt hem een cadeaubon en een bos bloemen voor zijn vrouw. Paul
zegt blij te zijn dat Han nog bereid is hand en spandiensten voor de P.O.D.B. te
verrichten. Het tekent zijn positieve instelling, aldus Paul.
- Tonnie Keijzer is jeugdleider geweest van 1997 tot 2005 als opvolger van J. Siegers.
Tonnie heeft erg veel gedaan voor het jeugd dammen in onze provincie, zowel
praktisch als organisatorisch. Denk maar aan de PODB-cup en het jeugdleidersoverleg,
de PK voor de jeugd het 4tallen kampioenschap enz. Tekenend is dat hij zijn opvolger
nog twee jaar gaat coachen. Op de PODB-cup wedstrijd op 21 mei j.l. werd hij al
temidden van zijn geliefde jeugd in het zonnetje gezet. Vanavond kreeg hij een
cadeaubon en een bos bloemen voor zijn vrouw.
De leden beloonden beide heren met een applaus.
8. Huldiging jubilarissen komt te vervallen daar er geen jubilarissen zijn gemeld.
9. Prijsuitreiking.
- De competitieleider, de hr. Bellemans reikt de prijzen uit aan de clubs en topscorers.
Hij dankt dhr. Barends van DC Lelystad die de clubs via E-mail op de hoogte heeft
gehouden van uitslagen en standen. Voor de eindstanden zie bijlage.
- De stimuleringsprijs wordt uitgereikt aan O&O Genemuiden. Het bestuur van de PODB
wil O&O stimuleren weer een jeugdafdeling op te zetten.
- De aanmoedigingsprijs gaat naar B.D.V. Borne om het bestuur van Borne aan te
moedigen een opvolger voor T. Keijzer te vinden.
10. Pauze.
11. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn de penningmeester Arie Heikoop en de competitieleider persoonlijke
wedstrijden Harry Hoonhorst. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en aangezien er geen
tegenkandidaten zijn aangemeld worden beiden herkozen bij acclamatie.
Tussentijds treden af de jeugdleider Tonnie Keijzer en de voorzitter Han Horstman. Als
jeugdleider draagt het bestuur J. Hoven van E.D.C. Enschede voor en als voorzitter P. van
de Veen eveneens van E.D.C. Enschede. Ook hier zijn geen tegenkandidaten dus zijn
beiden bij acclamatie gekozen. De voorzitter a.i. stelt voor voorlopig geen Alg. Adjunct te
benoemen omdat er door de vele wisselingen in het bestuur eerst eens gelegenheid moet
zijn om in te werken. P.v.d. Veen wijst er op dat hij nu automatisch de opvolger wordt van
Han Horstman in de Bondsraad. Er is nog steeds een vacature voor de voorzittersfunctie in
de protestcommissie. Kandidaten worden nogmaals opgeroepen.
12. Voorstel tot contributie verhoging.
De penningmeester licht het voorstel kort toe. Hij zegt te zijn geconfronteerd met een forse
verhoging van de bijdrage aan de landelijke bond. Ondanks dat wij dit jaar met een positief
saldo van € 600,- hebben afgesloten en er € 9500,- in kas zit moeten wij wel verhogen. De
leden zien de noodzaak wel in en gaan zonder commentaar akkoord.
Senioren
Junioren
Aspiranten
Pupillen en welpen

€ 40,€ 27,€ 20,€ 13,50

13. Voorstellen van het bestuur voor de Provinciale Competitie 2005-2006.
Voor de beker competitie komt het bestuur niet met een voorstel.
P. v.d. Veen licht de geschiedenis rond de bekercompetitie toe. De deelname is de laatste
paar jaar sterk teruggelopen. In de bekercompetitie voor landelijk spelende teams slechts 6
deelnemers, de beker voor prov. spelende teams 13 deelnemers. In december j.l. bleek bij
de inschrijving voor prov. spelende teams dat men daar wel voelde voor de oude 4-4-regel.
De regel hoefde dit jaar geen enkele keer toegepast. Voor de landelijk spelende teams geldt
niet de regel "4-4, zwakste team gaat door".
Het werkelijke probleem is volgens P.v.d. Veen dat de 12 teams uit de Eerste en Tweede
Klasse niet deelnemen aan de bekercompetitie. Voor inschrijven voor de bekercompetitie
voor landelijk spelende teams is de belangstelling gering gezien de grote sterkte
verschillen. Inschrijven voor de bekercompetitie voor provinciale teams is voor deze 12
teams onmogelijk door de regel dat landelijke teams niet provinciaal mogen uitkomen. Het
bestuur zal met een voorstel komen op het voorzittersoverleg.
De provinciale competitie
Het bestuur biedt het gehele voorstel als integraal pakket aan. Dus in hoofdlijnen:
 Een teamgrootte 8-6-4 voor hoofd-, eerste- en tweede klasse.
J. Paalman denkt dat het moeilijk zal worden voldoende teams voor de Eerste Klasse te
krijgen. Het bestuur meent op grond van alle enquêtes en berekeningen dat er juist méér
teams in de 1e klasse zullen inschrijven.


Invoering van het recht om in de 1e klasse af te mogen zien van promotie. Het jaar
daarop speelt men dan mee buiten mededinging. De 2e mag in zo'n geval promoveren.
Als een club van promotie af wil zien dient dit altijd met opgave van reden aan het
bestuur gevraagd te worden.
Mevr. Beekman van DEZ/NGKZ vraagt of men zich ook vrijwillig mag terugtrekken
uit de Hoofdklasse. Antwoord: Ja.
Eektimmerman van DC Almelo vraagt als er niemand uit de Eerste Klasse promoveert
hoeft er dan ook geen club te degraderen. Antwoord: dit is juist



Tussen 1e en 2e klasse geldt geen promotie/degradatie regeling.
Opgemerkt wordt dat er dan een vrije inschrijving is in de 2e klasse maar ook in de 1e
klasse. Dat is juist.
Dhr. Leijssenaar van T.O.G.Ittersum vraagt of twee teams van een vereniging in de
Eerste Klasse mogen inschrijven. Antwoord: ja.

 Wijziging van het aantal clubs in de Hoofdklasse in 8-8 in Oost en West.
Kijk Uit Dalfsen heeft geen bezwaar.
Paters van Witte van Moort wil eerst zien of dit in het verleden reeds afgesproken is.
Bellemans vindt in het archief de bewuste passage en Paters gaat ook akkoord.


De speelduur in de Tweede Klasse terug brengen naar 1h15min per persoon per
partij zonder notatie plicht.
Draaisma Maas van ’t Hoog vraagt of er in de tweede Klasse arbitrage gevraagd kan
worden. Het antwoord is nee.
Mevr. Niesink D.D.C. Deventer vindt dat er wel genoteerd moet worden. Ook de heer
Meiresonne deelt die mening .Het bestuur besluit na enige discussie om haar voorstel te
handhaven. Opgemerkt wordt dat jeugd zou moeten noteren om verder te komen. Aan
de andere kant is verplicht noteren in een partij met vaste speeltijd niet reëel. Verder
wordt er op gewezen dat 1 u 15 voor de jeugd al lang is, voor de oudere dammer echter

aan de korte kant, kortom, een compromis.
Paters vindt dat er bij geen promotie de jeugd de lol er af heeft .Kampioen en niet
promoveren? Antwoord : de jeugd zal ervaring opdoen en spoedig in een hoger team
spelen.
Besloten wordt met algemene stemmen het voorstel van het bestuur uit te voeren en
alles over twee jaar te evalueren.
14. Voorstel van het bestuur voor invoering van een Provinciale Damdagen beker.
Door de heer Harms van Balkbrug wordt opgemerkt dat het een prima idee is maar dat de
spelers zich dan wel voor de juiste klasse moeten opgeven.
Dhr. Eektimmerman van Almelo vindt het een goed idee.
Dronten vindt dat de PODB zich niet met de organisatie van damdagen mag bemoeien. Het
bestuur antwoordt dat de beker alleen ter promotie van deelname aan damdagen bedoeld is.
Het bestuur bemoeit zich uiteraard niet met de organisatie.
Van belang is wel dat men de dagen op tijd bij de secretaris van de PODB meldt.
Voor deelnemerslijsten en uitslagen komt een standaardformulier beschikbaar.
Er worden 4-3-2-1 punten toegekend per poule.
Besloten wordt met algemene stemmen het voorstel van het bestuur aan te nemen.
15. Voorstellen van verenigingen.
Er is een brief binnengekomen van D.D.C. Deventer over een voorstel betreffende de
dispensatie regeling. Naar aanleiding van het voorstel voor de nieuwe competitie opzet
trekt D.D.C. het voorstel in.
16. Rondvraag.
Dhr. Siegers vindt dat er in de clubcompetitie te laat wordt begonnen wat moet hij hier aan
doen. Antwoord: klok aanzetten en melden aan competitieleider.
Kunnen wedstrijden uitgesteld worden. Antwoord: Men moet dit aanvragen en niet steeds
dezelfde clubs. Bij uitstel aanvraag door thuis spelende club wordt wedstrijd omgezet in
een uitwedstrijd.
Dhr. Koster van B.D.V. Borne vraagt om post naar de secr. te sturen. Volgens hem gebeurt
dit niet altijd. Antwoord: de post wordt altijd naar de club secr. gestuurd, alleen rekeningen
gaan rechtstreeks naar de penningmeester van de betreffende club.
B.D.V. vindt de site van de PODB prima verzorgd. Misschien foto's van bestuursleden?
Dhr. Draaisma Maas van ’t Hoog zag graag de namen van de winnaars op de bekers
vermeld. Hoonhorst zal hier voor zorgen.
Hij merkt op dat een PK voor dames niet alleen een plaatsingstoernooi is maar dat het ook
om de eer gaat.
Meiresonne van O&O Genemuiden vraagt begrip dat hij de opstellingen niet op 5 juli kan
inleveren in verband met vakantie.
Dhr. Haan van E.D.C. Enschede vraagt aan de competitie leider clubwedstrijden om een
betere verdeling van uit- en thuiswedstrijden. Bellemans zegt dit toe.
Dhr. Paters biedt excuses aan voor een aantal fouten door het nieuwe bestuur van DC Witte
van Moort. Het bestuur had daar uiteraard begrip voor.
17. Sluiting.
Om 23.00u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt iedereen voor de inbreng en wenst
iedereen wel thuis.
-----

