
 
NOTULEN VOORJAARS-LEDENVERGADERING PFDB 

 
Datum: 19 april 2017 

Plaats:  Hof van Schoterland, Schoterlandseweg 50 te Mildam 

Aanvang: 20.00 uur 

 
Aanwezig zijn: voorzitter Jan Bosselaar, secretaris Oscar Veltman, 

penningmeester Gerrit Reitsma, bestuursleden Gerrit Terpstra en Reinout 

Sloot; vertegenwoordigers van: BEGB Britsum, DK Emmeloord, DC 

Fryslan, DC Heerenveen, DC Huizum, OG Drachten, DC Ontspanning,  

DC Oudega, SDC Sneek, DC Rinsumageest, TTS Surhuisterveen en 

Bolsward/Workum Combinatie; Piet Leijenaar. 

 

Afwezig met kennisgeving zijn: ereleden Wim Meijer, Anton Schotanus en 

Klaas Lyklema; Excelsior Harlingen en DC Dokkum; Harrij Mennema. 

 

01. Opening 

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

Het bestuur is blij dat we op korte termijn terecht kunnen in het Hof van 

Schoterland. De vaste locatie Tivoli is verkocht en daarom nu niet beschikbaar. 

 

02. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

03. Mededelingen 

De voorzitter vraagt om een moment stilte voor de overledenen. Voor zover 

bekend bij het bestuur zijn dit Piet Tuinstra, 68 jaar, lid OG Drachten en Germ 

Kooi, 78 jaar, lid OG Drachten. Aansluitend noemt de voorzitter de afwezigen 

met kennisgeving. 

 

Voorzitter Jan Bosselaar deelt mede dat het NK op Urk weer afgesloten is. Het 

toernooi kende in Martijn van IJzendoorn een duidelijke winnaar. Alle lof voor 

de organisatie die de voorwaarden creëerde voor een prachtig evenement. De 

voorzitter geeft aan dat er samen met Hans Vermeulen (KNDB) en Marten 

Wallinga (Fries dammen) ook onderzocht wordt of het NK 2018 in het kader 

van Leeuwarden Kulturele Hoofdstad 2018 georganiseerd kan worden. De 

Stichting Aanzet zou dan op de achtergrond een adviserende rol kunnen spelen. 

 

04. Notulen van de najaars-ledenvergadering 

De tekst van de notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van de inhoud zijn er geen vragen. 



 

05. Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de inhoud zijn er geen vragen. 

  

06. Prijsuitreiking beker- en clubcompetitie 

Gerrit Terpstra reikt de prijzen uit. Ondanks dat DC Haulerwijk kampioen werd 

is de club helaas opgeheven door een gebrek aan leden. Tabe de Vries geeft aan 

tevreden te zijn over het verloop van de clubcompetitie en Sjoerd Huitema zegt 

blij te zijn met het nieuwe lotingsysteem voor de bekercompetitie. Wel is het 

jammer dat Friesland een team minder kan afvaardigen naar de landelijke beker. 

Het bestuur dankt Tabe en Sjoerd Huitema voor hun inspanningen  

 

PAUZE 

 

07. Jeugdactiviteiten 

Er zijn in het verleden veel jeugdactiviteiten georganiseerd. Langzamerhand 

verdwijnen er echter steeds meer. Dit verminderde aanbod is mede het gevolg 

van dat er steeds minder mensen zijn die willen organiseren. Dit komt onder 

andere weer doordat er van de deelnemers uiteindelijk weinig tot geen 

doorstroming is naar de clubs. Een positieve wending is er gekomen met het 

jeugdplan noord van Zainal Palmans. Arnold Wiegersma vertelt dat de jeugd het 

nieuwe lesmateriaal leuk vindt en er beter van wordt. Vanuit Drachten, 

Aldeboarn, Sneek, Rinsumageest, Urk en Steenwijk doen er veel spelertjes mee 

aan de regiocup en de sneldam-avonden. De jeugd van Rinsumageest is 

enthousiast en schopt het ver tijdens de toernooien. Arnold roept de overige 

clubs op om zich aan te sluiten met jeugdactiviteiten want zonder aanbod geen 

jeugd. Reinout Sloot vraagt Arnold naar het niveau van de jeugd bij 

Rinsumageest. De spelers ontwikkelen zich uitstekend maar hoe ver ze 

uiteindelijk zullen komen is moeilijk in te schatten. 

Jan Bosselaar vertelt nog dat Hielke Scholte van DC Opeinde in februari de 

Roel Bergsma Propagandaprijs heeft gekregen voor zijn verdiensten voor de 

damsport in het algemeen en de jeugd in het bijzonder. Via Douwe Kunst is 

hiervoor een speciaal herinneringsbordje vervaardigd. Hielke kreeg ook een 

speldje voor het 40-jarig lidmaatschap van de KNDB. 

 

08. KNDB zaken 

Bij de KNDB blijft de discussie bestaan tussen breedtesport en topsport. Zonder 

topsport geen subsidie / zonder leden geen bond. De KNDB heeft nog een 

speciale positie als oudste bond en met bekende kampioenen maar qua ledental 

stelt de bond weinig voor. Door bepaalde opzeg- en peildatums te gebruiken 

kunnen de cijfers nog wat opgepoetst worden maar dat veranderd de realiteit niet 

of er nog sprake kan zijn van een bond. De lagere contributie afdracht vanwege 



ledendaling is nu ten koste gegaan van de reserves. Henk Hosper vraagt hoe 

hoog de reserves zijn? Jan Bosselaar schat ze op 270.000 euro op een begroting 

van 250.000. Terwijl je bij de KNDB een relatief hoge contributie betaald ziet 

de gemiddelde clubdammer er weinig voor terug. Henk Hosper vraagt naar het 

standpunt van het bestuur. Jan Bosselaar geeft aan het helaas ophoudt met een 

zelfstandige bond als de ledendaling doorzet. 

 

09. Eventuele voorstellen van de clubs 

Er zijn geen voorstellen 

 

10. Bestuurszaken 

Het bestuur is druk bezig met het zoeken naar vervangers voor de dit jaar 

aftredende voorzitter Jan Bosselaar en bestuurslid Gerrit Terpstra. Beiden gaan 

bij gebrek aan nieuwe mensen al een jaar langer door dan zelf gewenst. De clubs 

zullen nu toch echt bij zichzelf te rade moeten gaan waarom er nog geen animo 

is om de vacante posities in te vullen. Het bestuur doet nog eens een dringende 

oproep aan de clubs om iemand voor te dragen. 

 

11. Rondvraag 

IJsbrand Haven geeft aan op de achtergrond mee te willen denken over een NK 

2018 in Friesland. Voorwaarde is wel dat er ook een halve finale word gespeeld 

die goed bereikbaar is voor spelers uit het noorden. 

Henk Hosper waarschuwt dat bonden (kndb) die de inkomsten zien teruglopen 

liever niet gaan snijden in de activiteiten maar beter in kunnen teren op de 

reserves. Wat verdwijnt, komt vaak niet terug. 

Er is onduidelijkheid over de nieuwe uitschrijfregels van de KNDB. Dit kan 

weer per 1 juli. Aanmelding kan op ieder moment waarbij het lidmaatschap 

loopt tot en met 30 juni na opzegging. 

Arnold Wiegersma geeft aan dat DC Rinsumageest komend seizoen 85 jaar 

bestaat en daarom graag het FK sneldammen wil organiseren. Daarnaast heeft 

DC Fryslan belangstelling voor het organiseren van het FK. Wedstrijdleider 

Reinout Sloot zal met de clubs in overleg gaan. 

Reinout Sloot geeft nog aan dat hij geen echte bestuurder is en dat hij zijn plaats 

in de bondsraad wel wil overdragen aan iemand die belangstelling heeft. 

 

12. Sluiting 

Voorzitter Jan Bosselaar memoreert het mooie NK op Urk nog even en bedankt 

de aanwezigen voor de goede vergadering. Hij wenst iedereen wel thuis. 


