
 
NOTULEN VOORJAARS-LEDENVERGADERING PFDB 

 
Datum: 20 april 2016 

Plaats:  Zalen “Tivoli”, Huizumerlaan 59 te Leeuwarden 

Aanvang: 20.00 uur 

 
Aanwezig zijn: voorzitter Jan Bosselaar, secretaris Oscar Veltman, 

bestuursleden Gerrit Terpstra en Reinout Sloot;  erelid Wim Meijer; 

vertegenwoordigers van: BEGB Britsum, De Oldehove, DC Dokkum, Excelsior 

Harlingen, DC Heerenveen, DC Huizum, OG Drachten, DC Lemmer, DC 

Oudega, SDC Sneek, TTS Surhuisterveen, TOG Wolvega en Bolsward/Workum 

Combinatie; Piet Leijenaar. 

 

Afwezig met kennisgeving zijn: ereleden Anton Schotanus en Klaas Lyklema; 

Ulbe Koopman, Harrij Mennema; De Harste Houdt Stand. 

 

01. Opening 

Voorzitter Jan Bosselaar opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

02. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

03. Mededelingen 

De voorzitter noemt de afwezigen met kennisgeving en deelt mee dat Reinout 

Sloot zal toetreden tot de bondsraad namens de PFDB. De provinciale bonden 

hebben recht op een afgevaardigde per bond en dus in totaal 13 plaatsen. 

Daarnaast zijn er 8 leden die gekozen kunnen worden. Jan Bosselaar had vier 

termijnen in de raad gezeten en daarmee de maximale duur bereikt. 

Vervolgens vraagt de voorzitter om een moment stilte voor de overledenen. 

Voor zover bekend bij het bestuur zijn dit Gerrit Marten Douma, 66 jaar, lid De 

Harste Houdt Stand; Henk Lansbergen, 86 jaar, lid Eensgezindheid Woudsend; 

Henk Posthumus, 74 jaar, lid De Oldehove; Lykele Libbenga, 81 jaar, oud-lid 

DC Mildam; Roel Meibos, 100 jaar, lid DC Heerenveen/Mildam; Nanne 

Rippen, 87 jaar, lid DC Lemmer en Boele Land, 88 jaar, lid BEGB Britsum.  

 

04. Notulen van de najaars-ledenvergadering 

De tekst van de notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Betreffende de inhoud merkt Wim Oldekamp op dat de tekorten bij SDC Sneek 

zoals besproken tijdens de rondvraag van de vorige vergadering het gevolg zijn 

van de verschillende jeugdactiviteiten.   

 



05. Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

  

06. Prijsuitreiking beker- en clubcompetitie 

Gerrit Terpstra reikt de prijzen uit maar moet constateren dat hij ongeveer de 

helft van de prijzen weer mee kan nemen omdat de betreffende clubs niet 

aanwezig zijn. De competitie is dit jaar goed verlopen. In verschillende klassen 

was het spannend tot aan de laatste ronde toe. Geen enkel team is puntloos 

gebleven en in de ereklasse was OG Drachten de verrassende maar terechte 

winnaar. Jan Bosselaar hoopt dat de huidige opzet van de competitie nog jaren 

meekan. 

 

PAUZE 

 

07. Jeugdactiviteiten 

Er zijn in het verleden veel jeugdactiviteiten georganiseerd. Langzamerhand 

verdwijnen er echter steeds meer. Dit jaar was er ook al een beperkte deelname 

aan het FK en verdween de voorronde van het basisschool-kampioenschap.  

De finale in Ureterp werd wel enthousiast gespeeld waarbij op Facebook snel 

verslag werd gedaan. Een nieuw initiatief komt uit Hoogeveen van Zainal 

Palmans. Hij heeft een plan geschreven om het jeugdwerk gestructureerd te 

ondersteunen en wil dit ook in Friesland uitvoeren. Aangezien er in Drenthe 

goede resultaten worden geboekt zou dit ook voor Friesland een stimulans 

kunnen zijn. Hier hangt echter wel een stevig prijskaartje aan. Vanuit de KNDB 

kan hier misschien ook aan bijgedragen worden. 

Chris Altena vertelt dat hij teleurgesteld uit de jeugdcommissie is gestapt omdat 

er wat hem betreft te weinig gerealiseerd word. Hij wil zijn energie liever in 

SDC Sneek steken waar het meer oplevert. Vanuit Sneek zijn er drie scholen 

naar de halve finale van het NK geweest! Vooral de 65+ groep laat het wat Chris 

betreft afweten. Die groep zou zich veel meer moeten laten zien waar het de 

jeugd betreft want de jeugd wil wel maar die hebben begeleiding nodig. Een 

club zonder jeugdleden moet bij zichzelf te rade gaan. Hiervoor krijgt Chris 

applaus. 

Jan Bosselaar beaamt dit en vertelt dat er bij Aldeboarn recent 16 diploma’s zijn 

uitgereikt. Het probleem is vaak dat ze afhaken zodra ze naar de middelbare 

school gaan. Jeugdleiders hebben zich jarenlang ingezet waarbij het resultaat 

uiteindelijk zwaar tegenvalt. De motivatie neemt daardoor af. Dit wordt 

bevestigd door jeugdleiders uit Oudega en Heerenveen die in de zaal zitten. Feit 

is echter wel dat als je in je jeugd gedamd hebt je het dammen op latere leeftijd 

soms weer oppakt terwijl iemand die nooit gedamd heeft dat waarschijnlijk ook 

nooit zal gaan doen. Misschien dat het jeugdplan van Zainal Palmans de 

neerwaartse spiraal kan doorbreken. 

 



08. KNDB zaken 

In 2017 zullen de subsidies die de KNDB ontvangt opnieuw worden vastgesteld. 

De totale hoogte van de subsidies en de verdeelsleutel over de bonden zullen 

worden bijgesteld. Belangrijk is het dat er een Nederlandse wereldkampioen 

(Roel Boomstra) zal komen.  

De besluiten die de bondsraad in Beilen nam zullen opnieuw genomen moeten 

worden tijdens de komende vergadering in Gouda. De gebruikte stemmen bij 

volmacht bleken niet geldig. 

De bondsraad zal een keer achter gesloten deuren brainstormen met het bestuur 

over de toekomst van het dammen en dan vooral over topsport versus 

breedtesport. Het bestuur zal vervolgens met een plan komen hoe de damsport 

overleven moet. Wim Oldekamp vraagt zich af of we binnen de PFDB hier ook 

over moeten nadenken. Jan Bosselaar geeft aan dat het bestuur het regelmatig 

bespreekt op de bestuursvergadering. De invoering van het donateurschap heeft 

gezorgd voor een stabilisering van het aantal leden. 

Terloops komt de bekercompetitie ter sprake. Het niet op komen dagen is velen 

een doorn in het oog en ronduit gênant is het niet spelen van de finale. Gerrit 

Klaseboer geeft aan het erg flauw te vinden van DC Fryslan. De regels zijn 

afgesproken op de ledenvergadering waarbij ook DC Fryslan aanwezig was. 

Deze kun je achteraf analyseren en waar nodig veranderen. Bob Nuys wil graag 

een systeem zien waarbij je zo snel mogelijk op een ideaal aantal uitkomt. Een 

andere optie is om in twee verschillende klassen te spelen. De opzet van de 

bekercompetitie zal op de najaars-ledenvergadering ter sprake komen. 

 

09. Eventuele voorstellen van de clubs 

Er zijn geen voorstellen 

 

10. Rondvraag 

Bob Nuys is teleurgesteld dat het bestuur niet heeft gereageerd op de brief van 

De Oldehove betreffende de organisatie van het FK. Hij vindt dat het FK 

afgepakt is door het bestuur. Jan Bosselaar geeft aan dat er geen verzoek aan het 

bestuur in de brief stond en dat er daarom geen reactie is geweest. Bob vindt dit 

heel raar en had een reactie logisch gevonden. Hij vraagt zich nog steeds af 

waarom het FK is afgepakt door het bestuur. Jan Bosselaar vertelt dat er in het 

traject van de afgelopen twee jaar waarin het FK georganiseerd werd door  

De Oldehove en DC Huizum flink wat fricties zijn ontstaan waardoor het 

bestuur de organisatie weer in eigen handen heeft genomen. Het bestuur is 

namelijk verantwoordelijk en heeft zodoende ook niets afgepakt. Bob blijft bij 

zijn standpunt dat het bestuur het FK wel heeft afgepakt. Gerrit Terpstra geeft 

aan dat het bestuur nog lang heeft gewacht op de FK-commissie maar dat die het 

niet voor elkaar kreeg om bezig te gaan met de nieuwe organisatie. Jan 

Bosselaar sluit af met de opmerking dat de organisatie geen vanzelfsprekendheid 



is maar dat er elk jaar opnieuw beoordeeld wordt wat er met de PFDB 

toernooien gebeurd. Bob betreurt de gang van zaken. 

Rinze Postma vraag naar de ervaringen betreffende het donateurschap.  

Dit verloopt prima en zal zo worden voortgezet. Bestaande donateurs hoeven 

zich niet opnieuw aan te melden. 

Reinout Sloot komt nog even terug op het FK. Hij betreurt de gang van zaken 

ook en noemt enkele knelpunten in de communicatie waaronder buitenlandse 

toernooien en de overdracht van Rein vd Wal naar Reinout zelf. Hij vindt dat de 

betrokkenen enthousiast en bekwaam zijn en hoopt dat ze in de toekomst weer 

goed kunnen samenwerken. 

 

11. Sluiting 

Voorzitter Jan Bosselaar bedankt de aanwezigen en wenst iedereen wel thuis. 


