
Voorstel ledenvergadering PFDB 17-09-2014.         (Concept)  

 

De PFDB wordt al een aantal jaren geconfronteerd met een sterke terugloop van het ledenaantal 

en het aantal clubs binnen de regio Friesland. Redenen hiervan lijken te zijn een bepaalde onvrede 

met het beleid van de KNDB en een onevenredige hoge contributie die soms zelfs dubbel dient te 

worden afgedragen bij het lidmaatschap van meerdere clubs. Ook een tweedeling lijkt te ontstaan 

onder de dammers, waarvan een groep wil deelnemen aan landelijke competities terwijl een 

andere groep voldoende heeft aan een aantal provinciale wedstrijden. Ook een grote groep is wel 

lid van een damclub maar speelt om één der redenen geen bondswedstrijden.  

Tijdens de ledenvergadering van de PFDB in april 2014 is één en ander nogmaals besproken en 

heeft het bestuur de opdracht gekregen een afzonderlijk lidmaatschap van de PFDB te 

onderzoeken.  O.m reden om de provinciale bondscompetitie een boost te geven.  

Onderstaand volgt hiertoe een voorstel. 

De PFDB stelt vanaf 1 september 2014 een bijzonder lidmaatschap open voor alleen PFDB leden. 

Dit is geldig voor personen die alleen in de door de PFDB georganiseerde wedstrijden willen 

uitkomen , zoals de bondscompetitie, bondsavond, 55+ toernooien etc.  

Aan PFDB wedstrijden met plaatsingsrecht voor de KNDB (zoals FK en FK sneldammen) mag 

worden deelgenomen, waarbij eventuele plaatsing echter geen geldingskracht heeft . 

In aanmerking voor dit lidmaatschap komen personen die per datum 1 september 2014 lid worden 

van de PFDB bij een bij de PFDB aangesloten club.  

Aanmelding dient tijdig voor de aanvang van de bondscompetitie plaats te vinden via de 

clubsecretaris bij de ledenadministrateur bij voorkeur via email gerritterpstra45@gmail.com 

(tel. 0653203221) Een aktuele ledenlijst zal worden bijgehouden op de website van de PFDB . 

Contributieafdracht vindt plaats via de clubpenningmeester.  

Leden die zich in de periode 1 september t/m 30 september aanmelden worden aangemerkt als lid 

per 1 september. Na aanvang van de bondscompetitie kun je pas aan het begin van het volgend 

seizoen lid worden. Als men na deze datum (30-09) nog wil deelnemen aan het lopend seizoen 

dient men vooraf te overleggen met  de competitieleider/commissie die hierover een beslissing 

neemt. 

De jaarlijkse contributie voor dit bijzonder lidmaatschap bedraagt 15.—euro per jaar. 

Voor jeugdleden bedraagt de jaarlijkse bijdrage 5.-- euro per jaar.  

 

Het lidmaatschap gaat in per 1 september van een jaar en is minimaal een jaar geldig. 

Opzegging kan jaarlijks voor deze datum.   
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