NOTULEN NAJAARS-LEDENVERGADERING PFDB
Datum:
20 september 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: Bolsward/Workum combinatie, BEGB
Britsum, DC Donkerbroek, DC Excelsior Harlingen, DC Fryslan, De
Harste Houdt Stand, DC Heerenveen, DC Huizum, OG Drachten, DC
Oerterp, DC Ontspanning, DC Oudega, SDC Sneek, DC Rinsumageest,
TTS Surhuisterveen, TOG Wolvega en DC Woudsend.
Als gast zijn aanwezig: Ebbo de Jong, Marten Walinga
Afwezig met kennisgeving zijn: ereleden Wim Meijer, Anton Schotanus en
Klaas Lyklema; Harrij Mennema.
01.Opening
Voorzitter Jan Bosselaar opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Een speciaal welkom is er voor de nieuwe voorzitter van de KNDB Ebbo de
Jong en aan de organisator van het NK 2018 te Harlingen Marten Walinga.
02. Vaststellen van de agenda
De voorzitter stelt voor punt 8 bij punt 5 te behandelen met daarna de pauze
zodat Ebbo de Jong en Marten Walinga aansluitend samen kunnen overleggen
over het komende NK. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.
03. Mededelingen
De voorzitter vraagt om een moment stilte voor de overledenen. Voor zover
bekend bij het bestuur zijn dit Jan Pander, 82 jaar, oud-lid OG Drachten, DC
Oerterp en DC Gorredijk, Hendrik de Jong, 89 jaar, lid DC Ontspanning en Leo
vd Galien, 56 jaar, lid DC Twijzelerheide en DC Fryslan.
Aansluitend noemt de voorzitter de afwezigen met kennisgeving.
04. Notulen van de voorjaars-ledenvergadering
De tekst van de notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de inhoud zijn er geen vragen.

05. KNDB zaken / NK 2018 Harlingen
Het NK 2018 zal worden gespeeld in Harlingen tegelijk met het NK open Fries
dammen. De organisatie ligt in handen bij de stichting WFD. Van deze stichting
is Marten Walinga aanwezig om uitleg te geven over de plannen. Walinga
begint met een stukje geschiedenis over de spelregels van het dammen in de
verschillende varianten. De remise-marge was in het verleden ook al een
probleem en door Herman Hoogland is al eens geprobeerd de remise-marge te
verkleinen met het introduceren van de Hoogland-checkers bond. Bij het Friesdammen is er echter geen remiseprobleem. De stichting WFD is bezig de variant
Fries dammen te promoten. Doel is het WK fries dammen in Leeuwarden in
2018. Daarvoor worden verschillende kwalificatie wedstrijden gespeeld
verspreid over de wereld waarvan het NK open Fries dammen eentje is. Ter
promotie wordt al jaren het Fryslan Open in Franeker georganiseerd waaraan
sinds 2014 wereldtoppers van het internationale spel meedoen. Door ook
scholen te betrekken en te leren van succesvolle methodes (Hoogeveen) hoopt
de stichting het Fries dammen een stimulans te geven.
De 2e gastspreker is de nieuwe voorzitter van de KNDB Ebbo de Jong. Ebbo
hoopt met een rondje door Nederland ideeën op te doen on de KNDB weer de
goede kant op te laten gaan. Het is namelijk op het moment een lastige tijd met
een dalend ledental met als gevolg daarvan een moeilijke financiële positie en
sinds kort ook nog een afgetreden bestuur. De topsport ondersteuning staat ter
discussie en de vraag rijst zelfs of er überhaupt nog sprake kan zijn van een
landelijke bond als het ledental blijft dalen. Dat ledental is de grootste zorg maar
er is geen pasklaar antwoord. Verschillende ideeën zouden allemaal een steentje
kunnen bijdragen. Vraag bijvoorbeeld de toppers om promotiewerkzaamheden
te doen en staar je niet blind op de jeugd maar kijk ook of je ouderen kunt
interesseren? Misschien kan het primair onderwijs van bovenaf worden
gestimuleerd om te gaan dammen op scholen? Jeanine vd Horst zal in het
nieuwe bestuur weer voorgedragen worden als penningmeester en Ebbo is druk
bezig om alle posities in te vullen. Zodra het bestuur compleet geïnstalleerd is
kan ze los met de lastige taak om het tij te keren.

--- PAUZE --06.

Financiën
A: Jaarrekening
De financiële cijfers worden zoals altijd gepubliceerd op de pfdb website zodat
iedereen er kennis van kan nemen. Er is deze keer een overschot van ongeveer
1.400 euro waardoor het eigen vermogen gegroeid is naar ongeveer 25.000 euro.
Er zijn geen opmerkingen of vragen over de balans, inkomsten en uitgaven.

B: Kascommissie
Namens de kascommissie bestaande uit Auke Koopmans en Jan Sloot vertelt
Auke dat zij de stukken hebben gecontroleerd en geen onregelmatigheden
hebben ontdekt. De kascommissie stelt dan ook voor om decharge te verlenen
hetgeen over wordt genomen door de vergadering.
C: Begroting
Penningmeester Gerrit Reitsma geeft aan dat er geen bijzonderheden in de
begroting zijn opgenomen. Er wordt wel rekening gehouden met een daling in
het ledental. Er zijn geen vragen over de begroting vanuit de zaal.
07. Jeugdactiviteiten
Jan Bosselaar vertelt dat het afgelopen seizoen het jeugdplan van Zainal
Palmans is uitgerold in Friesland. De clubs met een jeugdafdeling krijgen
ondersteuning in hun activiteiten. Belangrijke zijn daarbij onder andere nieuwe
lesmappen en nieuwe toernooien. Deze aanpak zal hopelijk leiden tot meer
jeugdleden waarvan er minder afhaken. De PFDB draagt hier financieel aan bij
met een vergoeding per actieve deelnemer gebonden aan een maximum bedrag
per seizoen.
08. Voorzitter KNDB introduceert zich
Dit punt is al aan de orde geweest bij punt 5.
09. Clubcompetities
Tabe de Vries heeft alles inmiddels ingevoerd in toernooibase. Alleen de 2 e en 3e
klasse groepen zijn wat kleiner geworden. Aangezien er dan weinig wedstrijden
zijn wil Tabe een uit/thuis programma laten spelen. Dit lijkt de vergadering een
goede oplossing.
10.FK’s en 55+ toernooi
Het FK sneldammen zal dit seizoen worden georganiseerd door DC
Rinsumageest op 24 maart 2018.
Het FK senioren zal in maart 2018 van start gaan. Reinout Sloot zal dit seizoen
samen met DC fryslan de organisatie in handen nemen. De bedoeling is om in 4
groepen van 8 spelers te gaan spelen. Voor de kerst moet er een uitgewerkt plan
met begroting zijn. Alle informatie verschijnt dan op de pfdb website en
toernooibase.
11. Eventuele voorstellen van de clubs
Er zijn geen voorstellen.

12. Bestuurszaken
Sjoerd Huitema is bereid gevonden om in het bestuur te treden. Hij zal de
functie van penningmeester gaan overnemen van Gerrit Reitsma. Gerrit Reitsma
neemt op zijn beurt de taken van Gerrit Terpstra over; de ledenadministratie en
competitiezaken.
Jan Bosselaar bedankt Gerrit Terpstra voor zijn inzet bij de verschillende
bestuurstaken. Gerrit vond het mooi om soms wat provocerend te zijn maar was
altijd helder en vindingrijk met een gezonde dosis humor. Belangrijk was dat
afspraken werden nagekomen. Gerrit was ook zeer betrokken bij het
jeugddammen en kon daar erg van genieten. Het is jammer maar begrijpelijk dat
het een keertje ophoudt. Jan wenst Gerrit nog veel plezier met zijn vrije tijd.
Het was de bedoeling dat ook voorzitter Jan Bosselaar af zou treden. Er is echter
nog geen opvolger gevonden en aangezien er dit seizoen een NK algemeen
binnen de PFDB-grenzen georganiseerd wordt vindt Jan dat het bestuur niet
zonder voorzitter kan zijn. Als interim-voorzitter blijft hij aan tot de voorjaarsledenvergadering. Reinout Sloot bedankt Jan wel alvast voor zijn inzet en zowel
Jan als Gerrit ontvangt het bekende dambord met schijven.
13. Rondvraag
Douwe Edelenbos geeft aan dat Leo vd Galien ook lid was van DC Fryslan.
Verder komt de vraag of de clubcompetitie in september kan starten. Dit is
praktisch niet haalbaar omdat veel clubs pas in september doorgeven met
hoeveel teams ze meedoen.
14. Sluiting
Jan Bosselaar bedankt de aanwezigen en wenst ieder een mooi seizoen toe.

