(Met correcties nav opmerkingen op ALV 27-05-2016)

Notulen van de Leden Vergadering PODB gehouden op vrijdag 29 mei 2015 te Heino.
Afwezig met kennisgeving: Eelen & Rhaan), O & O (Genemuiden), Eye-T Webdesign (OG Wapenveld).
Afwezig zonder kennisgeving: DC Dronten en St. Jansklooster.
De andere aangesloten verenigingen bij de PODB waren op deze vergadering aanwezig.
1. Opening.
Voorzitter Jeroen Paalman opent om 20.10 de vergadering, alle worden verwelkomd en hij hoopt
deze avond op een vruchtbare vergadering.
De overledenen van het afgelopen jaar worden met een minuut stilte herdacht.
2. Mededelingen en vaststelling agenda.
De afgemelde verenigingen worden genoemd.
Hr.van de Veen (EDC) meldt dat damrubriek Tubantia wordt gestopt, deze rubriek is 27 jaar door
de Hr. Bert Karman uitstekend verzorgd hij stelt voor hem lid van Verdienste PODB te maken. Ook
wil hij graag spreken over relatie EDC-KNDB, PODB- KNDB, voorts speeltempo wat op 20 juni
in de Bondsraad aan de orde komt. Voorts de ontwikkelingen bij de Friese en Utrechtse
Dambonden. Wie bepaald wat. (achter de schermen) De voorzitter zegt toe dit bij agendapunt
Bestuursbeleid aan de orde te stellen.

3. Ingekomen stukken.
Er waren geen ingekomen stukken gemeld. Echter er is door het bestuur verzuimd te melden dat de
Hr. van de Veen (EDC) een brief voor de aanvang van de vergadering aan het bestuur had gegeven.
Hierin had hij kenbaar gemaakt zich kandidaat te stellen als voorzitter.

4. Notulen Ledenvergadering 30 mei 2014.
Notulen worden doorgenomen.
-Gevraagd wordt naar de tekst aanpassing statuten, voorstel is toen door het bestuur
teruggenomen.
- Hr. van de Veen had hun penningmeester J. Schoo benadert voor reserve kascontrole, echter
hierop is geen respons op gekomen, hier had op gereageerd moeten worden.
- Besluiten register is niet meer voorhanden, je kunt er niet meer op terug vallen.
- Website PODB. De heren A.J. Steenbergen (DamRa) en G. Brink (DDD) doen hun beklag over
de website PODB, is niet aktueel, en uitslagen worden gemist of niet geplaatst. Hebben we wel er
de juiste persoon voor?

Hr.van de Veen (EDC ) site is opgezet door Geb Kos, valt niet mee om mee te werken, het is te
ingewikkeld, technische ondersteuning erbij is noodzakelijk.
Hr. Lok (DSS) doet de suggestie om Faceboek te gebruiken. Hr. Brink (DDD) benadrukt om
website PODB te verbeteren en ontwikkelen.
De voorzitter zegt toe een professioneel bedrijf er naar laten kijken, zodat er in het nieuwe seizoen
een nieuwe website operationeel is,dit zal wel wat kosten. Hr. Brink wenst als het veranderd wordt,
hier over ingelicht te worden.
Er moet een post op de begroting komen voor vernieuwing en ontwikkeling website.
Website clubs, ondersteuning KNDB is noodzakelijk.
–Armlastige clubs, vraag Dronten vorig jaar, penningmeester van de Velden zegt geinformeerd te
hebben, merendeels clubs komen net uit.

5. Financieen.
Penningmeester licht zijn resultaat overzicht toe, er zit 1 foutje in,
-

H.A. Steenbergen(DamRa) vindt het voortreffelijk werk van de penningmeester, slecht van het
bestuur dat reserves groeien, we moeten met het geld wat doen. Penningmeester stelt dat het
geld van de leden PODB is, hij wekt op om met suggesties en ideeën te komen.

-

Hr. Brink, stelt voor om deelname aan toernooi Dammen over de IJssel te verhogen door geen
inleg te vragen, misschien zo aantrekkelijker en de prijzen te verhogen. Penningmeester van der
Velden vind dat geld niet altijd de structurele oplossing is.
Competitieleider C. Barends stelt voor om te overwegen met 4 tallen te beginnen.
Secretaris PODB heeft vorig jaar omringende provincies benaderd, hier is niet meer deelname
van gekomen.

-

Hr. J.A. Arrindell (de Hammerdammer) merkt op dat bestuur en ledenkosten gesplitst zijn.
Voorts wordt opgemerkt dat bij Jeugdzaken 1000 euro minder is uitgegeven, hier blijkt te ruim
zijn begroot. Promotie is dit jaar ook geen gebruik van gemaakt.
Kascontrole.
De heren de Jong en Wijshake hebben op 28 mei 2015 de kascontrole gedaan, beiden zijn niet
aanwezig. De penningmeester leest hun verklaring voor dat zij de boeken in goede orde hebben
bevonden, en dat de penningmeester decharge verleend kan wor-den. De vergadering
onderstreept dit met applaus. Hr. R. Wijshake, (penningmeester TOG Ittersum) is door
penningmeester PODB aangezocht. Hr. de Jong is nu aftredend.
Kascontrole volgend jaar de heren. H. Mensink (DC Zwolle) en R. Wijshake, reserve lid hr.
J.A. Arrindell (De Hammerdammer).
Begroting 2015.
Penningmeester licht de begroting 2015 toe. Voorts maakt hij de aanwezigen attent dat elke
vereniging in de pauze zich voor 1 set lesmateriaal kan inschrijven.
Hr.Steenbergen (DamRa) maakt nog een opmerking over rente inkomsten, bij jeugdzaken zeker
geen verlaging van de uitgaven.
Hr. J.A. Arrindell wil graag afdracht aan KNDB er op zien staan. Penningmeester is niet
gelukkig met contributie inning door KNDB. Extra rentereserves verwerven ziet hij niet zitten.
Wat zijn de kosten van een set lesmateriaal, dat blijkt 90 euro te zijn.
Begroting wordt aangenomen, zoals voorgesteld, Hr.Steenbergen was tegen.

6.

PODB Jaarverslag 2014.
Hr.A. Heikoop (SSS Kampen) had zijn naam niet bij de leden van Verdienste zien staan.
secretaris was dit vergeten te vermelden.
Hr.van de Veen zou graag in het vervolg overleden leden van Verdienste vermeld willen zien.
Stimuleringsprijs.
Wordt dit jaar niet uitgereikt, daar het bestuur geen uitzonderlijke prestaties zijn voorgelegd.
Hr. B. Hessing (Witte van Moort) zegt als hij dit geweten had, Marino Barkel voorgesteld had.
Hr.P.van de Veen stelt voor om Bert Karman te benoemen als lid van Verdienste, bij vaststelling
agenda genoemde redenen, de vergadering gaat er mee akkoord.
De Twentse verenigingen moeten reageren bij Dagblad Tubantia, wegens stoppen
denksportartikel dammen.

7. Prijsuitreiking.
De namen worden voorgelezen en de prijzen worden door competitieleider Barends aan de winnaars
uitgereikt. Afwezige winnaars zullen de bekers door welwillende aanwezigen worden overhandigd.

8. Pauze.

9. Bestuursverkiezing.
Aftredend dit jaar zijn de heren Paalman en van der Velden, beiden zijn herkiesbaar. Voor de
functie Jeugdleider heeft Michel Stempher zich gemeld. Voor de functie van voorzitter had zich
voor de vergadering de hr.van de Veen gemeld, door abusieflijk vergeten te melden bij de
ingekomen stukken zijn de aanwezigen verrast. De hr. van de Veen licht zijn kandidatuur voor het
voorzitterschap toe. Zijn inziens is er te veel stilstand opgetreden. Er moet een antwoord komen op
de dalende ledentallen. Een krachtige initiatief nemend PODB bestuur is noodzakelijk, hij somt de
evenementen en innovatie (elektronische borden) op die in de jaren 2004-2010 zijn gehouden.
Relatie KNDB-PODB was toen ook goed. Hij heeft het huidige bestuur PODB niet in de wielen
willen rijden. Nu acht hij de tijd om zijn ervaring op bestuurlijk nivo weer in te zetten.
Herverkiezing van de hr.van de Velden en benoeming bestuurslid en Jeugdleider PODB Stempher
worden door de vergadering bij acclamatie onder applaus goedgekeurd.
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld de vergadering te schorsen en zich te beraden op de
ontstane situatie, mede gezien het feit dat niet iedereen binnen het bestuur op de hoogte is van deze
situatie
Het bestuur beraadt zich op de situatie zonder en met de hr.van de Veen.
Juridisch en statutair is niets mis. Damclub Wierden onthoudt zich van stemming, om reden dat
men het niet eens is met de gang van zaken.
Uit de vergadering komt de vraag als de voorzitter zich nog wil uitspreken, hij zegt hier zich niet op
te hebben voorbereid. Schriftelijke stemming vindt plaats.
Mevr. Stegeman en de hr. van der Velden zijn de stemcommissie.
Na vermelding van de uitslag heeft Damclub Wierden gevraagd om stemmingsuitslag, echter deze
werd niet gemeld”.
Na telling blijkt de hr.van de Veen te zijn gekozen. De hr. van de Veen zegt dat hij hoopt dat
vertrouwen in hem niet beschaamd wordt.

10. Een aanzet tot een Deltaplan (Groei georganiseerd dammen) KNDB rapport.
Hr. Arrindell (De Hammerdammer) het is een opsomming wat fout is gegaan, geen nieuws onder
de zon, geeft aan wat je moet doen, als club heb je er niet veel aan. Website moet actueel zijn.
Verenigingen moeten geld van de provinciale bond ontvangen voor activiteiten.
Mevr. Stegeman, antwoordt we willen de KNDB voor zijn, we willen zelf bepalen waar PODB het
geld aan besteed wordt. Activiteiten KNDB, Breedte sport minder. Topsport zal wegvallen
waarschijnlijk als NOC/NSF subsidie wegvalt.
Hr.Steenbergen zegt dat de KNDB is gevraagd de volgende Bondsraadvergadering met de
doelstellingen op 1 A4 te komen. Als subsidie wegvalt moeten er 3 vaste krachten verdwijnen. Van
de 27 clubs in Overijssel is de helft noodlijdend.
Moet meer samenwerking van de verenigingen komen in de regio’s, Jeugd en Schooldamtoernooien organiseren, er moet beweging in komen.
Serieus nadenken over opheffen PODB, het laatste vraagt meer tekst en uitleg.
Hr. Arrindell, stelt districten voor.
Hr.van de Veen, efficiëntie verbeteren, zien wat werkt, zegt geen voorstander te zijn opheffen
PODB.
B. Hessing, we hebben de PODB hard nodig dan ooit, kan heel goed werk doen, actief digitaal,
jeugd op scholen te benaderen, er is wel animo op de scholen, organiseer dammen daar.
Tussenlaag echt nodig.
Hr. Lok (DSS Zwartsluis) heeft dammen op Koningspelen georganiseerd, hadden 40 kinderen
meegedaan daar zijn nu nog 15 kinderen van overgebleven, hij wil hiermee aangeven dat er
mogelijkheden liggen.
Hr. A.J. Steenbergen, jeugdleden verdwijnen na verloop van tijd.

11. Jeugdbeleid (Plan Hoogeveen).
Er is daar een jaarplan gemaakt, gericht om de jeugd te behouden. Maatwerkplan regio clubs
(Drenthe- Groningen en Overijssel) In Overijssel zijn Gramsbergen en Dedemsvaart er bij
betrokken. Zij hopen in 2018 de jeugdleden verdubbeld te hebben. Michel Stempher wil nauw
samenwerken met de opstellers Palmans en de Vries van damclub Hoogeveen.
Hr. Lok ziet Stempher graag langskomen in Zwartsluis.

11A. Afscheid Hr. Schotman.
Wegens late tijdsduur wordt op dit moment afscheid genomen Maikel Schotman voor zijn werk als
Jeugdleider PODB. Hij wordt bedankt voor bewezen diensten en krijgt als dank een enveloppe met
inhoud.

12. Bestuursbeleid.
Hr.van de Veen heeft zorgen over de relatie met de KNDB vanwege veiligheidheid EDC leden.
Situatie is verhard, is niet plezierig gegaan. Houding KNDB is arrogant.
Friese DamBond wil splitsing contributie KNDB leden die nationaal of enkel provinciaal spelen.
Hr.Arrindell zegt dat je moet oppassen inzake EDC – KNDB, je hebt een dubbele pet op.
Hr. van de Veen, de Wedstrijdcommissie Nationale Competitie stelt voor ook in de provinciale
competitie speeltempo 80 + 1 toe te passen. De voorzitter zegt dat we dat zelf kunnen bepalen, hij
vraagt naar bevinding spelers in de Nationale Competitie hoe zij deze speelwijze ondervinden.
Mevr.Alie Beekman- van Duinen (DEZ/NGKZ Hattem) en de hr. A.C. Brinkman (DC Nijverdal)
waren positief, alleen de 2 aanwezige EDC leden waren negatief. De heer van de Veen zegt dat er
een meerderheid begint af te tekenen voor het nieuwe speeltempo. De voorzitter merkt op dat
Bondraadslid geen bindend stemadvies mee krijgt.

13. Voorstel 1. Instelling Promotie / Subsidiefonds.
Hr.van de Veen, bij promotie gaat het om eenmalige activiteiten, subsidie kan meer jarig zijn, maar
dan wel met een aflopende geldbedrag. Organiserende vereniging moet er zelf ook een bijdrage aan
leveren. Voorstel 1 wordt aangenomen.
14. Voorstel 2. Beloning voor behaalde resultaat (Prestatielijst).
Hr. Arrindell stelt voor Nederlands Kampioen Vrouwen van 50 naar 75 euro te verhogen, dit geldt
ook voor gelijke bedragen meisjes / jongens. Voorstel 2 wordt aangenomen. De penningmeester
zegt dat degene die er aanspraak op kan maken, zich bij hem moet melden.
15. Rondvraag.
Voor de rondvraag geven zeven sprekers zich op nl. de heren A.J. Steenbergen, G. Brink, B.
Hessing, H. Lucassen, Damclub Borne. DC Kampen, P.van der Velden.
Hr. Steenbergen vraagt naar gezondheidstoestand Hr. Meiresonne (O & O Genemuiden)
Volgens penningmeester zal hij ernstig ziek zijn, secretaris zal navraag doen.
G.Brink(DDD), Sneldamkommissie, gebeurt nooit wat, doe er wat mee, er moet beweging in
komen.
B. Hessing (Witte van Moort), volgens hem zou Marino Barkel (wereldrecord) voor de
stimuleringsprijs in aanmerking zijn gekomen.
Financiering Deltaplan, profijt beginsel laten gelden, vereniging die aktief is meer contributie
betalen.
Landelijke Competitie moet kosten dekkend zijn. PODB moet zelf bepalen hoe geld besteedt wordt.
Hij maakt de aanwezigen nog attent op damtournooi 6 juni Westerhaar met de gemeente
Twenterand, maximaal 50 deelnemers
H.Lucassen, (DC Almelo) hun website kreeg in het verleden wel aandacht nu niet meer.
Damclub Borne, nu er een andere bestuurssamenstelling komt, bedanken ze Jeroen en zal het met
het weggaan met een handdruk worden bevestigd.
Damclub Kampen, wekt op in de Overijsselse Competitie met 4 tallen te spelen.
Peter van der Velden, zij die een prijs in ontvangst hebben genomen, kunnen achter de bestuurstafel de
verpakking mee krijgen. Op intekenlijst lesmateriaal hebben 11 clubs ingeschreven.
Tot slot wil hij Jeroen Paalman namens allen bedanken en als waardering krijgt hij een enveloppe
met inhoud aangeboden.

16. Sluiting.
De vergadering wordt door de voorzitter rond 23.40 afgesloten, een ieder wordt bedankt voor zijn
of haar inbreng.

Balkbrug 11-06-2015, G.Schuurman secretaris PODB.

