Notulen Algemene Ledenvergadering PODB 8 juni 2007
Aanwezig:
Bestuur: W. de Vries, A. Heikoop(SSS Kampen), J. Hoven, P.v.d. Veen(EDC), H. Hoonhorst, W.
Sytsma
Leden: W.v.Olst (O&O Genemuiden), J.B.Meiresonne (O&O Genemuiden), J. van Wendel (DSS
Zwartsluis), W. Leyssenaar (TOG Ittersum), L. Bakker (TOG Ittersum), W. Slenderbroek (Hartholt
DOS Heino), G. Draaisma (Maas van ’t Hoog), R. Morsink (Ravenshorst), J.W.Hoeve(DEZ/NGKZ),
A.J.Steenbergen (Damra), J.A.Lucassen (Almelo), E.Koster(BDV), W.Broekate(BDV),
H.Mensink(Zwolle), G.A.Haarman(Kijk Uit Dalfsen), H.Braakman(De Hammerdammer), G.Mollink
(De Hammerdammer), B.Hendriks(Eelen&Rhaan), H.Sasbrink (Eelen & Rhaan), J.Siegers (DDD
Dedemsvaart), G.J.Kleinlegtenberg (Rijssen), H.Kamminga(Dronten), K.Eleveld(Dronten),
H.Harms(Kijk Uit Balkbrug), G.Schuurman(Bondsraad), M.Hees(Lelystad), C.Sluisdom(Lelystad),
B.Stegeman(Witte van Moort), E.Twiest(Witte van Moort), G.Kos(DDC Deventer)
1. Opening
De vergadering wordt om 19.35 uur geopend.
Er zijn afzeggingen ontvangen van D.C. Wierden, Ons Genoegen Wapenveld en de secretaris van
EDC. EDC is echter toch vertegenwoordigd door de aanwezige PODB-bestuursleden.
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de PODB-leden, die het afgelopen jaar overleden
zijn.
2. Mededelingen en vaststellen Agenda
De voorzitter verontschuldigd zich voor de gang van zaken m.b.t. de voorbereiding op de
vergadering. Door het WK en het feit, dat de secretaris nieuw is, waren de stukken erg laat.
De voorzitter deelt mee, dat D.C. Zwolle een royementsverzoek heeft ingediend voor de heer
Sabaani. Dit is overgenomen door de PODB en inmiddels ook door de KNDB.
Dammen over de IJssel wordt dit jaar op 1 september in Heino gehouden. De aanvang is 10.30
uur. De verenigingen ontvangen nog een uitnodiging.
De voorzitter blikt terug op het afgelopen WK. G.Draaisma complimenteert de PODB met de
organisatie van het WK.
Er worden geen wijzigingen aangebracht in de agenda.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken behalve de voorstellen, die opgenomen zijn bij de stukken.
4. Notulen ALV 19 mei 2006
Er zijn geen notulen van de ALV. Alleen aantekeningen van de voorzitter.
Er is een verslag van het voorzittersoverleg.
5. Financiën
Er zijn geen vragen over het financieel jaarverslag.
G.Schuurman wordt reserve-lid van de kascommissie.
Bij de behandeling van de begroting vraagt E.Koster, waarom hij de contributieverhoging voor de
jeugd hier niet in terug vindt. De penningmeester antwoordt, dat in 2007 alleen de KNDB de
contributie verhoogd heeft. De PODB heeft de contributie niet verhoogd.

H. Braakman vraagt, waarom de jeugd voor 2007 lager is begroot dan de uitgaven in 2006. De
penningmeester antwoordt, dat 2007 al bezig is. Een aantal activiteiten is in 2007 niet doorgegaan,
waardoor nu al bekend is, dat de kosten voor de jeugd lager zullen zijn. Dit is een gevolg van het
statutair boekjaar, dat van 1 januari t/m 31 december loopt.
H.Kamminga en B.Stegeman zijn niet gelukkig met het statutair boekjaar, omdat er nu een
begroting gepresenteerd wordt, die voor een deel al een voldongen feit is. Ze vragen of het niet
mogelijk is om (ook) een begroting te maken, die over een seizoen gaat, zodat de begroting vooraf
besproken kan worden. De penningmeester zal hierover nadenken.
De begroting wordt vastgesteld door de vergadering.
De aanmoedigings- en stimuleringsprijs zijn vanaf dit jaar samengevoegd tot één
aanmoedigingsprijs van EUR 100,-. Deze prijs gaat dit jaar naar B. Hendriks van Eelen & Rhaan,
die recentelijk met een grote groep jeugd aan de slag gegaan is.

6. PODB jaarverslag 2006
B. Stegeman merkt op, dat in het jaarverslag nog zijn oude telefoonnummer staat.
Hij vraagt of de stukken ook op de website beschikbaar komen. De voorzitter antwoordt daarop
bevestigend.
7. Huldiging jubilarissen
De heer Karman is 50 jaar lid van de PODB. Verder zijn er geen aanmeldingen.

8.

Prijsuitreiking
De prijzen worden uitgereikt.

9.

Pauze
Van 20.20 tot 20.30 uur wordt er een pauze gehouden.

10. Verkiezingen
Aftredend en herkiesbaar:
- H. Hoonhorst, competitieleider persoonlijke wedstrijden
- W. Sytsma, secretaris
Zij worden per acclamatie herkozen.
11. Evaluatie PODB-competitie
Volgens de voorzitter is er niet veel te melden over de PODB-competitie.
J.Meiresonne vraagt hoeveel dammers er meer gedamd hebben door de nieuwe regels.
De voorzitter heeft geen aantallen bij de hand, maar vertelt wel dat afgelopen seizoen
duidelijk meer dammers gespeeld hebben.
12. Voorstellen van het bestuur
- Voorstel contributieverhoging m.i.v. 2008
De penningmeester licht toe, dat van de 2 voorstellen, die in de bijlage genoemd zijn,
alleen voorstel 2 in stemming wordt gebracht.
E. Koster merkt op, dat het voorstel een flinke verhoging voor clubs met jeugd betekent.
B. Stegeman stelt voor om de contributie voor de senioren t.o.v. het voorstel met 1 euro
te verhogen en de contributie voor de jeugd t.o.v. het voorstel met 4 euro te verlagen. Per
saldo zal dat dezelfde inkomsten opleveren.
H. Kamminga is het er mee eens om de jeugd minder te laten betalen.
De voorzitter merkt op, dat wel de helft van de uitgaven van de PODB betrekking hebben
op de jeugd.
A.Steenbergen vraagt, waarom de KNDB-contributie verhoogd is. De voorzitter
antwoordt, dat de KNDB de contributie verhoogd heeft, omdat er minder subsidie
ontvangen wordt en het aantal leden terugloopt. Omdat met name activiteiten voor de

jeugd de laatste jaren veel geld gekost hebben, heeft de KNDB besloten om de
contributie voor de jeugd meer te verhogen, dan de contributie voor de senioren.
Uiteindelijk wordt het volgende voorstel in stemming gebracht. De contributie voor de
senioren is gelijk aan de KNDB-contributie + 8 euro. De contributie voor de jeugd is
gelijk aan de KNDB-contributie. Zij betalen in feite dus geen PODB-contributie.
Dit voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen.
13. Voorstellen van verenigingen
- Voorstel Bornse Damvereniging
De voorzitter van de Bornse Damvereniging is vanwege vakantie niet aanwezig om
het voorstel toe te lichten. De secretaris is wel aanwezig en neemt dit voor hem waar.
Naar aanleiding van het voorstel merkt de P.v.d.Veen op, dat er al sinds 1985 geen
formele band is tussen KNDB en PODB. De PODB heeft daarom geen formele
mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de KNDB.
Het enige wat men kan doen, is zijn/haar stem laten horen bij de bondsraadleden.
B. Stegeman vraagt of het niet mogelijk is, dat bondsraadleden een mailtje naar de
clubs sturen om te vragen hoe deze over bepaalde zaken denken. P.v.d.Veen
antwoordt, dat dat erg veel werk is. Het is beter als de clubs contact opnemen met de
bondsraadleden als er zaken spelen, waarover zij hun mening willen geven.
E.Koster vraagt of het functioneren van de bondsraad aan de orde gesteld kan worden
in het voorzittersoverleg.
G.Draaisma stelt voor, dat de bondsraadleden tijdens de ALV uitleg kunnen geven
over het functioneren van de bondsraad.
J.W.Hoeve merkt op, dat het een kwestie is van vertrouwen hebben in de gekozen
mensen.
Samengevat wordt het volgende afgesproken over de 3 punten in het voorstel van de
Bornse Damvereniging:
A. Hieraan kan tegemoet gekomen worden. Het zal tijdens het voorzittersoverleg
van de Provinciale bonden aan de orde gesteld worden.
B. Is niet mogelijk
C. Er zal een agendapunt Bondsraadleden op de agenda van de volgende ALV
opgenomen worden
- Voorstel Dronten
Na een discussie over het voorstel, blijkt er geen draagvlak voor het voorstel te zijn.
De belangrijkste reden is, dat er pas één jaar met de huidige opzet gespeeld wordt.
Dit is te kort om weer met wijzigingen te komen. Dronten trekt daarom het voorstel
in.
De competitieleider vraagt de aanwezigen om eventuele wijzigingen m.b.t. de
PODB-competitie door te geven voor 1 augustus. Als een club op 1 augustus niets
heeft doorgegeven, wordt er vanuit gegaan, dat er voor deze club niets verandert
t.o.v. het afgelopen seizoen.
De spelersopgaven moeten voor 15 september ingediend worden.
J.W.Hoeve vraagt of er ook een spelersopgave gedaan moet worden als er met maar
één team in de PODB-competitie gespeeld wordt. De wedstrijdleider antwoordt
hierop bevestigend.
Tot slot deelt de competitieleider mee, dat er komend seizoen niet meer in de week na
de KNDB-competitie gespeeld wordt. Dit bleek het afgelopen seizoen voor veel
spelers te belastend.
14. Rondvraag
J.Meiresonne: O&O Genemuiden heeft het als vervelend ervaren, dat in de
bekercompetitie het 1e en 2e team in de eerste ronde tegen elkaar moesten spelen. De

competitieleider antwoordt, dat daar volgend jaar rekening mee gehouden zal worden,
zodat teams van dezelfde vereniging niet in de eerste ronde tegen elkaar zullen spelen.
J.Meiresonne: Hij is dit jaar winnaar geworden van de PODB damdagen-competitie in de
2e klasse. Dit was met name te danken aan zijn regelmatige opkomst en de gehanteerde
telling, waarbij een regelmatige opkomst belangrijker is dan het goed presteren op een
damdag. Nu speelt hij volgend seizoen buiten mededinging mee in de 2e klasse. Hij vindt
zichzelf namelijk niet goed genoeg voor de 1e klasse. Hij zou daarom graag de telling
aangepast zien, zodat de beste spelers bovenaan eindigen. De winnaar van de damdagencompetitie kan het volgende seizoen dan een klasse hoger gaan spelen.
De voorzitter antwoordt, dat de gehanteerde telling gekozen is om de opkomst te
bevorderen en er niet genoeg redenen zijn om dit te wijzigen.
H.Kamminga: Is de contributie voor de jeugd het eerste jaar gratis of niet? D.C. Dronten
had namelijk een flink aantal jeugdleden opgegeven bij de KNDB in de veronderstelling,
dat er voor het eerste jaar geen contributie verschuldigd was. Dit bleek echter anders uit
te pakken. De voorzitter antwoordt, dat de KNDB de jeugdcontributie voor het 1e jaar
teruggeeft. De PODB heeft echter in het verleden besloten, dat deze contributie bij de
PODB blijft en ingezet wordt voor jeugd-activiteiten.
Naar aanleiding van de hierop volgende discussie,waarbij een aantal leden vindt dat er
voor Dronten een uitzondering gemaakt mag worden en een aantal leden niet, wordt
besloten, dat het als punt op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering komt.
De voorzitter bedankt Cees Barends voor het werk dat hij het afgelopen seizoen als nietbestuurslid voor de PODB-competitie heeft verricht.
Einde vergadering: 22.15 uur.

