
 
NOTULEN NAJAARS-LEDENVERGADERING PFDB 

 
Datum: 17 september 2014 

Plaats:  Zalen “Tivoli”, Huizumerlaan 59 te Leeuwarden 

Aanvang: 20.00 uur 

 
Aanwezig zijn: het voltallige bestuur en vertegenwoordigers van: Bolsward 

Workum combinatie, BEGB Britsum, DC Fryslan, De Harste/Houdt Stand, 

De Oldehove, DC Dokkum, Excelsior Harlingen, DC Heerenveen, DC 

Huizum, OG Drachten DC Ontspanning, DC Rinsumageest, TTS 

Surhuisterveen, DCT Twijzelerheide en TOG Wolvega. 

 

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

Henk Posthumus en Klaas Lyklema; Ulbe Koopman, Harrij Mennema, DC 

Lemmer en DC Opeinde. 

 

01. Opening 

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

Aansluitend noemt de voorzitter de afwezigen met kennisgeving en vraagt om 

een moment stilte voor de overledenen. Voor zover bekend bij het bestuur zijn 

dit Petrus van Dam, 79 jaar, oud lid van Huizum en Melle Tuik, 86 jaar, oud lid 

van De Oldehove en Huizum. 

 

02. Vaststellen van de agenda 

De begroting voor 2015 wordt toegevoegd bij punt 5 financiën. Verder geen 

wijzigingen. 

 

03. Mededelingen / KNDB zaken 

Jan Bosselaar deelt mee dat de Stichting Aanzet het NK 2015 gaat organiseren 

in het Van der Valk hotel in Emmeloord van 10 t/m 18 april 2015. 

 

De KNDB ontvangt ruim 139.000 euro aan subsidies van de Lotto. Er was 

echter 160.000 euro begroot waardoor er eigenlijk een tegenvaller is. 

Het ledental van de KNDB daalt nog steeds. De basis onder de topsport is aan 

het wegvallen. Het ledenbestand vergrijst en er is weinig aanwas waardoor er 

clubs afhaken. 

 

04. Notulen van de voorjaars-ledenvergadering 

De tekst van de notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 



Betreffende de inhoud vraagt Durk Smidstra of er contact geweest is met de 

ZWH over het bijzonder lidmaatschap. Jan Bosselaar geeft aan dat dat er niet is 

geweest omdat we eerst zelf de discussie willen voeren. 

 

05. Financiën 

Er zijn geen vragen over de exploitatie en balans. De opbrengsten zijn zo’n 

3.000 euro hoger dan de uitgaven. De kascommissie bestaande uit Andries oord 

en Wim Oldekamp heeft de stukken gecontroleerd en akkoord bevonden maar is 

helaas (nog) niet aanwezig. Andries Oord heeft aangegeven dat hij misschien 

later op de avond nog aanwezig zal zijn. Jan Bosselaar stelt daarom voor dit 

punt af te handelen zodra Andries Oord er is. 

Vervolgens komt de begroting voor 2015 aan de orde. In de PFDB-er staat 

foutief de begroting van 2014 gepubliceerd. Jan Bosselaar stelt voor om de 

begroting van 2014 ook voor 2015 te laten gelden. De vergadering vindt dit geen 

probleem en gaat akkoord met de begroting. 

 

06. Jeugdactiviteiten 

Richard Koot vertelt dat er op een prettige manier afscheid is genomen van Durk 

Smidstra. De jeugdcommissie bestaat nu naast Richard uit Chris Altena die de 

website doet, Harrij Mennema die de planning doet en Marcel de Vries die zich 

vooral bezig houdt met de FK’s. Chris en Harrij doen daarnaast de Friesland 

Cup die dit seizoen gespeeld wordt in Sneek, Urk, Opeinde en Harlingen.  

Voor de FK’s is Urk op het moment hofleverancier. Daarnaast zijn er nog een 

aantal clubs die actief jeugdbeleid voeren en Richard wil de namen van de 

jeugdleiders graag even in de spotlight. 

Urk: Teunis Snoek en Jan Snijder 

Sneek: Marcel de Vries en Chris Altena 

Ureterp: Harrij Mennema 

Ontspanning: Durk Smidstra (Durk vult aan met Ysbrand Walstra) 

Drachten: Gabriel Heerema en Richard Koot 

Daarnaast geeft Tjalling Goedemoed talententrainingen. 

Jan Bosselaar geeft nog aan dat er dit jaar geen voorrondes nodig zijn voor het 

schooldammen vanwege de terug lopende aantallen. De finale is op 14-02-2015 

in MFC De Wier te Ureterp. 

 

07. pauze 

 

08. Clubcompetitie 

Gerrit Terpstra meldt dat het programma op toernooibase staat. Het groene 

boekje is alweer achterhaald door late wijzigingen. Gerrit roept alle clubs om 

relevante wijzigingen zo snel mogelijk door te geven aan Tabe de Vries. 

Piet Bouma vraagt of er een 3
e
 klasse b komt omdat er nu alleen een 3

e
 klasse a 

staat. Tabe de Vries geeft aan daar inderdaad mee bezig te zijn. 



Tjalling Oegema vraagt waar de basisspelers in toernooibase vandaan komen. 

Gerrit Terpstra geeft aan dat het de basisteams van vorig jaar zijn die door de 

clubs zelf gewijzigd kunnen worden waar nodig. Tabe de Vries vult aan dat de 

opstelling van de eerste wedstrijd als basisteam aangemerkt wordt als er niet 

vooraf een basisteam opgegeven is. 

Tjalling Oegema vraagt ook nog wat de peildatum is voor het mee kunnen 

spelen in de Nationale Competitie. Ondanks dat het basisteam tot 15 oktober 

gewijzigd kan worden moet een speler die van club verwisseld voor 1 juli bij de 

KNDB zijn aangemeld om speelgerechtigd te zijn. 

 

09. FK’s en 55+ toernooi 

Het FK sneldammen viel dit jaar ongelukkig samen met een ander 

sneldamtoernooi in Friesland. Er waren 26 deelnemers in Wanswerd. De 

organisatie rouleert tussen de clubs en komend jaar is De Oldehove gastheer. De 

datum zal rond de laatste zaterdag van maart liggen. 

Binnenkort vindt een evaluatie plaats van het afgelopen FK bij Huizum/De 

Oldehove. Beide clubs willen het toernooi komend jaar graag weer samen 

organiseren. Rein vd Wal excuseert zich nog voor het feit dat de uitslagen niet in 

de PFDB’er staan. Jan Bosselaar geeft aan dat alle clubs zich kunnen melden als 

ze de organisatie van een FK op zich willen nemen. Tabe de Vries meldt dat DC 

Heerenveen/Mildam het FK55+ wil organiseren en dat het eendaagse 50+ 

toernooi gepland staat in november. Rinze Postma brengt het sneldamtoernooi in 

Harlingen op 27 september onder de aandacht. 

Erwin Heslinga vraagt of het FK-rapid doorgaat op dezelfde locatie als 

afgelopen jaren. Jan Bosselaar geeft aan contact te hebben gehad en dat het wel 

de bedoeling is. 

 

10. Bestuursvoorstellen 

10a: Het bestuur stelt voor om de PFDB-er af te schaffen. De laatste tijd is het 

blad al soberder geworden en omdat het nieuws al geen nieuws meer is heeft het 

blad weinig toegevoegde waarde. Alle inhoud kan tegenwoordig prima digitaal 

aangeboden worden. Het laatste nummer zal dan in het voorjaar van 2015 

verschijnen. Richard Koot vindt het een prima idee om, ook voor de jeugd, met 

de nieuwe technologie mee te gaan. Bob Nuys is het er ook mee eens. Tjalling 

Oegema merkt op dat de PFDB-er de laatste tijd wel eens te laat is. Rein vd Wal 

brengt de excuses van Henk-Jan vd Let over. Er zijn wat problemen geweest op 

de drukkerij waardoor er vertraging ontstond. Piet Bouma vindt het belangrijk 

dat bij de archivering van belangrijke stukken deze ook op papier bewaard 

worden. Je weet het immers maar nooit in de digitale wereld. Het bestuur zal op 

de voorjaarsledenvergadering met een lijstje komen van zaken die mede op 

papier zullen worden bewaard. Lolke Huitema geeft aan geen computer te 

gebruiken en vraagt hoe hij op de hoogte kan blijven. Via clubgenoten moet dit 

mogelijk zijn. 



Na stemming gaat de vergadering akkoord met het voorstel. 

 

10b: Het tweede voorstel van het bestuur betreft een nieuw lotingsysteem voor 

de bekercompetitie afkomstig van Tabe de Vries. Hierbij spelen alle opgegeven 

teams vanaf de eerste ronde zonder vrijlotingen. De enige vrijloting treedt op bij 

een oneven aantal in de eerste ronde. De kampioen van vorig jaar is dan vrij. Is 

er in een latere ronde een oneven aantal dan wordt er een team bijgeloot uit de 

verliezers van de vorige ronde. Ieder team kan hierbij maar 1 keer worden 

bijgeloot. Na wat gebruikelijke opmerkingen over de beker zoals het niet op 

komen dagen en het mogelijke krachtsverschil brengt Jan Bosselaar het voorstel 

in stemming. De vergadering stemt vervolgens in met het voorstel. 

 

10c: Als derde stelt het bestuur voor om bij de door de PFDB georganiseerde 

wedstrijden alleen een wisselbeker en een 1
e
 prijs beschikbaar te stellen. Lagere 

prijzen worden vaak niet zo gewaardeerd en belanden dan ergens in een doos op 

zolder of erger bij het afval. Tjalling Oegema vraagt of dit per klasse is en Piet 

Bouma voegt toe dat de klasse-indeling wel eens wijzigt. In principe is het per 

klasse maar per toernooi moet even gekeken worden wat handig is. Gerrit 

Klaseboer vraagt of het ook voor de jeugd is. Gerrit Reitsma antwoord dat het 

alleen voor senioren is. Tabe de Vries vraagt of het ook voor de 50+ geldt en het 

antwoord daarop is ja. Jan Bosselaar geeft aan dat het de organiserende 

verenigingen vrij staat om extra prijzen te bekostigen uit inleggeld of 

sponsorgeld maar dat de organiserende verenigingen alleen de hoofdprijzen 

kunnen declareren bij de PFDB. Na stemming wordt het voorstel aangenomen. 

 

10d: Het laatste voorstel betreft het bijzonder lidmaatschap waarbij iedereen lid 

kan worden van de PFDB zonder lid te worden van de KNDB. De KNDB heeft 

ondertussen in een reactie laten weten dat het voorstel volgens hun niet strookt 

met het huishoudelijk reglement en de statuten. Zij willen graag in overleg 

treden met de PFDB. Jan Bosselaar laat daarom de vergadering weten dat het 

bestuur het voorstel eerst als een principevoorstel wil behandelen om zo de 

mening van de clubs mee te kunnen nemen in het overleg met de KNDB. Het 

voorstel zou dan later in werking kunnen treden. 

Erwin Heslinga merkt op dat er in Limburg al een soortgelijk systeem bestaat. 

Wat betreft de statuten heeft de KNDB deze zelf ook niet nageleefd met het 

toestaan van combinatieteams. Gerrit Terpstra zegt dat TTS extra leden 

aanmeldt als het voorstel erdoor komt. Volgens het huishoudelijk reglement 

moet elk lid van een damclub lid zijn van de KNDB maar dat is nu ook al niet 

het geval met recreatieve leden. Richard Koot vraagt om goed aan te geven wat 

de verschillen zijn, bijvoorbeeld met de aansprakelijkheidsverzekering. DC 

Dokkum denkt dat er weinig effect zal zijn. Tabe de Vries zou graag een 

enquête willen zodat je vooraf weet of er effect zal zijn. Durk Smidstra geeft aan 

dat Ontspanning tegen is. De contributie is voor hen niet van belang en je 



schaadt er de KNDB mee. Erwin Heslinga is het oneens met het speeltempo en 

de uitgaven van de KNDB en steunt het voorstel. Bob Nuys zegt dat ze bij De 

Oldehove een emotionele vergadering hebben gehad waarin uiteindelijk de 

meerderheid voor was ook al omdat de tegenstemmers geeneens wilden 

stemmen. Jan Bosselaar geeft aan dat het gesprek met de KNDB alleen doorgaat 

als de clubs in meerderheid voor zijn. Bob Nuys reageert dat er ook 

voorstemmers zijn vanwege de onvrede over het beleid van de KNDB en vraagt 

dit mee te nemen in het gesprek. Piet Bouma is bang dat de KNDB toch niet zal 

luisteren gezien het feit dat de kwestie Wamel ook niks heeft opgeleverd. 

Harlingen ziet graag dat het voorstel door wordt ontwikkeld. Durk Smidstra 

geeft nog eens aan dat de KNDB ook goede dingen doet waaronder de 

opleidingsmappen voor de jeugd. Richard Koot geeft aan dat OG Drachten voor 

is. De contributie loopt aardig op en dit levert een fikse reductie op. Durk 

Smidstra vreest dat de KNDB afdracht voor diegenen die lid blijven verder zal 

stijgen. 

Aansluitend wordt het principevoorstel in stemming gebracht. Er zijn 12 clubs 

voor: Bolsward/Workun combinatie, BEGB Britsum, De Oldehove, DC 

Dokkum, OG Drachten, DC Fryslan, Excelsior Harlingen, DC 

Heerenveen/Mildam, DC Huizum, DC Rinsumageest, TTS Surhuisterveen en 

DC Twijzelerheide. Er zijn 3 clubs tegen: De Toer Grou, Ontspanning, De 

Harste/Houdt Stand. 

 

11. Eventuele voorstellen van de clubs 

Er zijn geen voorstellen 

 

12. Rondvraag 

Sjoerd Huitema meldt dat hij nog niet alle PFDB’ers heeft ontvangen. Gerrit 

Terpstra antwoord dat die nog worden nagezonden. 

Jan Algra wil de rekening voor de clubs graag direct naar de penningmeester. 

Gerrit Reitsma vindt het prima zolang hij maar het goede mailadres heeft. 

Richard Koot is blij dat het bestuur pro-actief te werk gaat en kostenbesparend 

bezig is. 

Rein vd Wal meldt dat hij het niet eens is met het prijzenbesluit. Hij dacht dat 

het niet voor officiële FK’s zou gelden. 

Jan Bosselaar geeft aan dat als er jubilarissen voor speldjes of oorkondes bij een 

club zijn die club zelf actie moet ondernemen richting de PFDB-secretaris. 

 

13. Sluiting 

Voorzitter Jan Bosselaar wenst iedereen een genoeglijk seizoen toe. 

 

(Secretaris: Oscar Veltman) 


