NOTULEN VOORJAARS-LEDENVERGADERING PFDB
Datum:
16 april 2014
Plaats:
Zalen “Tivoli”, Huizumerlaan 59 te Leeuwarden
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig zijn: het voltallige bestuur en vertegenwoordigers van: SDC Sneek,
DC Ontspanning, OG Drachten, Bolsward/Workum Combinatie, Damkring
Emmeloord, DC Heerenveen, DC Twijzelerheide, BEGB Britsum, DC Fryslan,
Rinsumageest, DC Oudega, DC Huizum, De Oldehove, en TTS Surhuisterveen.
Afwezig met kennisgeving zijn: ereleden Wim Meijer, Anton Schotanus, Henk
Posthumus en Klaas Lyklema, Sjoerd Huitema, Harry Mennema, TOG Wolvega
en ZWH Damteam.
01. Opening
Voorzitter Jan Bosselaar opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
02. Vaststelling agenda
SDC Sneek mist de begroting op de agenda. Jan Bosselaar geeft aan dat die in
de najaarsvergadering aan de orde zal komen. Sietse Terpstra wil het invallen in
de provinciale competitie graag op de agenda. Dit zal bij punt 6 worden
besproken evenals de barrage voor het kampioenschap in de ereklasse.
De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
03. Mededelingen
De voorzitter noemt de afwezigen en vraagt om een moment stilte voor de
overledenen. Dit zijn voor zover bekend Eelze vd Bosch, 85 jaar en Minse
Dijkstra, 80 jaar, beide oud-lid van DC Huizum.
04. Notulen najaarsledenveragdering 2013
De notulen worden goedgekeurd. Jan Bosselaar vraagt of er nog inhoudelijke
vragen zijn. Bob Nuys zegt dat er minder spelers in de provinciale competitie
zijn gaan spelen na het invoeren van 6-tallen terwijl gemeld werd dat het er meer
zouden zijn. Jan Bosselaar geeft aan dat het altijd een momentopname is als de
keuze wordt gemaakt. Nadien kunnen er weer veranderingen optreden. Andries
Oord merkt op dat er met 8-tallen misschien nog wel minder spelers waren
geweest.

05. Jaarverslag 2013
De PFDB-er is door omstandigheden nog niet uitgekomen. Het jaarverslag is
daarom per mail naar de clubs verzonden. SDC Sneek vraagt of er bij de
jeugdspelers vermeld kan worden in welke plaats ze wonen en bij welke club ze
spelen. De secretaris zegt dit toe. Het jaarverslag wordt hierna goedgekeurd.
06. Prijsuitreiking clubcompetitie en
07. Prijsuitreiking bekercompetitie
Gerrit Terpstra reikt de prijzen uit.
Aansluitend stelt het bestuur voor om de clubcompetitie te gaan spelen zonder
beperkingen voor nationale competitie spelers. Tabe de Vries zou dan graag het
aantal invalbeurten beperken tot twee. Durk Smidstra is bang dat er grote
krachtsverschillen op zullen treden. Erwin Heslinga geeft aan dat het voorstel
beperkt kan worden tot hoofd- en 1eklasse. Piet Bouma wil graag een volledige
loskoppeling. Voorzitter Jan Bosselaar besluit om eerst de volledige
loskoppeling voor alle klassen in stemming te brengen. Met 8 stemmen voor, 5
tegen en 1 onthouding wordt dit aangenomen. Durk Smidstra roept de grotere
clubs op om bij het invallen rekening te houden met de kleinere clubs.
Vanwege het feit dat er onduidelijkheid bestond over de manier om de kampioen
aan te wijzen bij gelijk eindigen op de 1e plaats in de ereklasse (bordpunten zijn
bepalend) wordt vervolgens ter sprake gebracht of er een barrage ingevoerd
moet worden. Ook hierover volgt een stemming. Er zijn zowel 7 clubs voor als 7
clubs tegen. De tegenstemmers vertegenwoordigen echter een groter aantal
leden (169 om 124) zodat er geen barrage ingevoerd zal worden.
Piet Bouma en Tjalling Goedemoed vragen om de reglementen goed op de
PFDB-site te plaatsen. Gerrit Terpstra geeft aan dat dat zal gebeuren. Andries
Oord vraagt nog naar de bekerloting. Jan Bosselaar geeft aan dat die op de
najaarsledenvergadering aan bod komt.
08.

Pauze

09. Discussiepunt ledenontwikkeling PFDB
Gerrit Terpstra geeft aan dat het ledental teruggelopen is naar 519 (waarbij ook
nog vele dubbeltellingen zitten) en dat dat aantal nog verder terug zal lopen.
Een zorgelijke situatie waarover hij graag wil discussiëren. Als het probleem de
contributie is zou het invoeren van een bijzonder PFDB-lidmaatschap zonder
KNDB aanmelding een oplossing zijn. Voor een flink lagere contributie kan
iemand dan lid worden van de PFDB. Andries Oord denkt dat de leden van de
ZWH dan misschien wel terugkeren. Tjalling Goedemoed vindt het een goed
voorstel; ook voor de jeugd die zich dan waarschijnlijk sneller zal aanmelden.
Meinze Feenstra denkt ook dat het goed uit zou kunnen pakken. Sietse Terpstra
vraagt of het gevolgen heeft voor de subsidie van de KNDB. Jan Bosselaar geeft

aan dat dat waarschijnlijk het geval zal zijn. Daarop stelt Bob Nuys dat het
alleen voor nieuwe leden zou kunnen gelden. Het is echter gemakkelijk om je af
te melden en vervolgens weer aan te melden. Fedde Piet Huitema stelt dat het de
clubs geld scheelt bij leden die snel weer opzeggen waarvoor dan geen KNDBafdracht betaald hoeft te worden. Durk Smidstra geeft aan dat de KNDB veel
doet voor het jeugdwerk met onder andere de opleidingsmappen. Minder
contributie kan daardoor verlammend werken op jeugdbeleid. Bij Ontspanning
is de hoogte van de contributie niet heel belangrijk. Er is ook kritiek op het
financiële en technische beleid van de KNDB. Een bijzonder lidmaatschap bij de
PFDB kan uitkomst bieden als iemand niets met de KNDB te maken wil hebben.
Wim Oldekamp vraagt nog wat er nodig is om de ZWH aan te laten sluiten.
Lolke Huitema geeft aan dat er dan vooral minder reglementen moeten komen.
Besloten wordt dat het bestuur op de najaarsledenvergadering met een voorstel
komt.
10.Jeugdactiviteiten
Richard Koot geeft aan dat er veel activiteiten voor de jeugd zijn maar dat het
altijd lastig is om de jeugd te behouden. Het vertrek van Durk Smidstra uit de
jeugdcommissie is wat dat betreft ook een aderlating. Richard vertelt dat hij zich
altijd met hart en ziel heeft ingezet op de verschillende aspecten zoals notulen
maken, groepen maken, indeling doen, leiding geven of de opening verzorgen.
Durk was daarom het vertrouwde gezicht bij de jeugd. Hij was ook een man van
de regels die voor iedereen gelijk moesten zijn. Daarover is wel eens een
onenigheid ontstaan. Verder is Durk ook nog een drijvende kracht bij zijn eigen
vereniging Ontspanning waar veel jeugd speelt. Richard bedankt Durk daarom
voor zijn tomeloze inzet en van Jan Bosselaar ontvangt Durk onder luid applaus
een boeket bloemen. Durk zelf geeft aan dat hij de afgelopen tien jaar vooral de
gelijke behandeling binnen de regels belangrijk vond. Hij hoopt dat het
enthousiasme blijft en dat elke club met jeugd aan de slag gaat. Als laatste
bedankt hij de commissie voor de samenwerking.
11. Eventuele voorstellen van de clubs
Er zijn geen voorstellen.
12. KNDB zaken
De begroting van de KNDB is met een aantal creatieve ingrepen sluitend
gemaakt. Er wordt onder andere bespaard op het Damspel en de webwinkel. In
de bondsraadvergadering van juni zal worden gediscussieerd over de
levensvatbaarheid van het bondsbureau en de topsport omdat het ledental blijft
dalen. In verband met de toekomst doet het KNDB-bestuur ook een ‘Rondje
Nederland’. Op verschillende locaties kan men dan in informele sfeer nadenken
over welke kant we op willen.

Er is een stevige discussie geweest over een incident bij een jeugdtoernooi in
Frankrijk. Hierbij is er ook kritiek op de rol van de technisch directeur.
Bob Nuys vindt dat het nieuwe speeltempo geen rustpunt bevat en leden kost
omdat er minder sociaal contact mogelijk is. Jan Bosselaar geeft aan dat er in
juni over een evaluatie van het speeltempo wordt gesproken. Piet Bouma wil de
evaluatie zo spoedig mogelijk.
13. Rondvraag
Wim Oldekamp vraagt of het FK niet gelijktijdig met de damdag in Sneek op de
agenda komt.
Richard Koot stelt voor om een soort beloningssysteem voor jeugd in te voeren
ter stimulering.
Lolke Huitema vindt de laatste ronde clubcompetitie laat in het seizoen.
Andries Oord vraagt aandacht voor het Heerenveen open eind juli.
Tjalling Goedemoed geeft aan bezig te zijn met het trainen van jeugd in Sneek
en Urk. Hij vindt het jammer dat de verslaggeving op internet te wensen overlaat
en biedt zijn hulp aan.
Gabriel Heerema denkt dat er misschien winst valt te behalen voor het ledental
bij het benaderen van volwassen/ex-leden.
Bob Nuys wil graag een evenwichtiger verdeling van de wedstrijden voor en na
de jaarwisseling en hij ziet de bekercompetitie liefst eerder starten.
De gedane opmerkingen zullen worden meegenomen in de
bestuursvergaderingen
Verder vraagt Bob Nuys het bestuur niet moeilijk te doen over de overschrijding
van het budget voor het FK en Erwin Heslinga vraagt of het FK volgend jaar op
dezelfde manier zal worden gehouden. Deze laatste twee opmerkingen zullen
eerst via de FK-commissie worden besproken.
14.

Sluiting

