
NOTULEN VOORJAARS-LEDENVERGADERING PFDB 

 
Datum: 18 april 2018 

Plaats:  Hof van Schoterland, Schoterlandseweg 50 te Mildam 

Aanvang: 20.00 uur 

 
Aanwezig zijn: secretaris Oscar Veltman, penningmeester Sjoerd Huitema, 

bestuursleden Gerrit Reitsma en Reinout Sloot; vertegenwoordigers van: 

BEGB Britsum, DC Fryslan, DC Heerenveen, DC Huizum, OG Drachten, 

DC Ontspanning, SDC Sneek, DC Rinsumageest, TTS Surhuisterveen, 

DCT Twijzelerheide, TOG Wolvega en Bolsward/Workum Combinatie; 

Piet Leijenaar. 

 

Afwezig met kennisgeving zijn: voorzitter Jan Bosselaar; ereleden Wim 

Meijer, Anton Schotanus en Klaas Lyklema; damclubs De Toer Grou, DC 

Lemmer, en ZWH Damteam; persoonlijk Harrij Mennema en Richard 

Koot. 

 

 

01. Opening 

Vice-voorzitter van de PFDB Reinout Sloot opent de vergadering met de 

mededeling dat voorzitter Jan Bosselaar wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. 

Reinout neemt de taak van Jan als voorzitter van de vergadering op zich en heet 

de aanwezigen welkom. 

 

02. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

03. Mededelingen 

De voorzitter noemt de afwezigen met kennisgeving en vraagt aansluitend om 

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

dit Andries Oord, 69 jaar, lid DC Heerenveen/Mildam; Max (Meije) Faber, 71 

jaar, lid Eensgezindheid Woudsend; Sytze Terpstra, 68 jaar, lid DC Fryslan / 

BEBG / DC Rinsumageest; Kor Dijk, 75 jaar, lid OG Drachten; Johannes vd 

Meulen, 83 jaar, oud-lid DCT Twijzelerheide en Loek den Dekker,74 jaar, lid 

De Toer Grou. 

 

Komende vrijdag zal er een memorial-sneldamtoernooi worden gespeeld ter ere 

van en ter nagedachtenis aan Sytze Terpstra. 

 

Voorzitter Reinout Sloot geeft aan dat BEBG te kennen heeft gegeven te gaan 

stoppen met de organisatie van het FK sneldammen voor club-4-tallen. De reden 



is met name de afnemende deelname waardoor het ook financieel niet meer uit 

kan. De vraag is nu welke club dit prachtige toernooi zou willen overnemen? De 

speeldag hoeft niet per se rond de kerstdagen te liggen aangezien er dan ook veel 

‘concurrentie’ is van andere sneldam-toernooien. Henk Hosper geeft aan dat DC 

Heerenveen/Mildam het toernooi wel in Mildam wil organiseren als er verder 

geen andere club interesse heeft. Clubs die belangstelling hebben kunnen dat 

aangeven bij het PFDB-bestuur. 

 

04. Notulen van de najaars-ledenvergadering 

De tekst van de notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van de inhoud deelt Reinout nog mede dat de NK organisatie in 

Harlingen een financiële bijdrage heeft gekregen van de PFDB. 

 

05. Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de inhoud zijn er geen vragen. 

  

06. Prijsuitreiking beker- en clubcompetitie 

Gerrit Reitsma reikt de prijzen uit voor de clubcompetitie en Sjoerd Huitema 

doet dat voor de bekercompetitie. Niet alle clubs die gewonnen hebben zijn 

aanwezig. 

 

Willem Lep vraagt of de opzet van bekercompetitie gewijzigd kan worden 

omdat er voor de lagere teams volgens hem niet veel aan is. Arnold Wiegersma 

geeft aan dat als er meer lagere teams zich opgeven het vanzelf leuker wordt. 

Eventuele wijzigingen kunnen doorgevoerd worden in de najaars-

ledenvergadering. Clubs met ideeën worden gevraagd in september met een 

voorstel te komen.  

 

PAUZE 

 

07. Jeugdactiviteiten 

Arnold Wiegersma vertelt dat de Friese jeugdactiviteiten zich vooral afspelen bij 

DC Ontspanning, DC Opeinde, OG Drachten en DC Rinsumageest.  

SDC Sneek is vanwege omstandigheden minder actief geworden. Tijdens een 

overleg bij Durk Smidstra is besloten om sneldam-avonden te organiseren 

roulerend bij deze clubs. Het FK jeugd was dit jaar in de kerstvakantie in 

Rinsumageest en het FK sneldammen in februari in Aldeboarn. De kampioenen 

kunnen meedoen aan het NK jeugd. Jorrit Ensing en Yneke Goerres doen ook al 

goed mee bij de senioren. Het Regio Noord plan van Zainal Palmans probeert de 

jeugd enthousiast te maken voor dammen. Verder worden er ook speciale 

talenten-trainingen gegeven in Groningen. Het zou mooi zijn als het aantal clubs 

met jeugd weer toeneemt.  



Het schooldammen laat zien dat dammen best populair is met enthousiaste 

deelname hoewel het nivo daar nog niet zo hoog ligt.  

Durk Smidstra vult nog aan dat er van DC Ontspanning 2 welpen aan de finale 

van het NK meedoen en één pupil. Daarnaast is Yneke Goerres doorgedrongen 

tot de finale NK pupillen meisjes en zusje Alyne tot de finale NK welpen 

meisjes. 

 

08. KNDB zaken 

Reinout Sloot vat de huidige stand samen bij de KNDB. Na de bestuurscrisis 

worden de lopende zaken gewoon behandeld. Robert Jan vd Akker is de nieuwe 

secretaris in het bestuur van voorzitter Ebbo de Jong. Jeanine vd Horst is 

ondanks enige weerstand weer de penningmeester. Daarnaast zijn er diverse 

vacatures om alle taken weer te gaan bemannen. 

Van Gerbrand Hessing ligt er een voorstel om het NK in meerdere rating-

groepen te organiseren.  

Henk Hosper vraagt of de bondsraad nog wel goed functioneert. Reinout vindt 

van wel. Er zijn 2 vergaderingen (juni en november) waarin goed overleg met 

het bestuur mogelijk is. 

Gerrit Terpstra vraagt zich af of er wel iemand bezig is met de nationale 

competitie omdat er vertraging is in de informatievoorziening. Reinout zal dat 

navragen op de bondsraad-vergadering van juni. 

Gerrit Terpstra vraagt ook of er vanuit de KNDB iets gedaan wordt met de 

nieuwe AVG wetgeving? De KNDB heeft een tool beschikbaar gesteld waarmee 

de clubs aan de gang kunnen om AVG-proof te worden. Vooralsnog lijkt het 

echter vooral een kwestie van bewustwording van het feit dat je voorzichtig om 

moet gaan met persoonsgegevens. Er was immers ook al een Wet bescherming 

persoonsgegeven van kracht die in de basis vergelijkbaar is 

 

09. Eventuele voorstellen van de clubs 

Er zijn geen voorstellen 

 

10. Bestuursvoorstel 

Vanwege onduidelijkheid over het toegestane aantal invalbeurten in de 

bondscompetitie wil het bestuur artikel 2.1 van de bondscompetitie duidelijker 

formuleren. Tijdens de afgelopen competitie kreeg het bestuur de vraag of er 

sprake was van overtreding van dit artikel. Aangezien het bestuur zelf verdeeld 

was over de interpretering van artikel 2.1 is de zaak vervolgens voorgelegd aan 

twee onafhankelijke personen die volgens het bestuur capabel zijn om erover te 

oordelen. Deze kwamen tot de conclusie dat het artikel op meerdere manieren 

uitlegbaar is en dat daarom voor de huidige competitie de ruimste interpretatie 

van het artikel gehanteerd moet worden. Het bestuur kon zich hierin goed 

vinden en nam de aanbeveling over. Voor het komend seizoen is er echter meer 

duidelijkheid gewenst. 



Gerrit Terpstra vindt dat de grotere clubs bij zichzelf te rade moeten gaan hoe zij 

de teams indelen. Vanwege prive-omstandigheden kan het voorkomen dat een 

speler in een bepaald team opgesteld wordt maar het lijkt er nu soms op dat er 

bewust misbruik van de regels gemaakt wordt om daar voordeel uit te halen. 

Het uitgangspunt van het bestuur is dat er zoveel als mogelijk gedamd moet 

kunnen worden. Dat pleit voor ruime inval-mogelijkheden. Het is echter niet 

gewenst dat grotere clubs de ruimte gebruiken voor constructies om lagere 

teams te versterken met spelers die daar gezien hun rating niet in thuis horen.  

De betreffende spelers kunnen immers vaak invallen bij de teams waarin ze wel 

thuis horen. Hiervoor zal een balans moeten worden gezocht. 

Het bestuur komt tijdens de najaars-ledenvergadering met een voorstel. 

 

11. Bestuurszaken 

Er zijn veel mensen gepolst voor de functie van voorzitter van de PFDB.  

Tot nu toe is er niemand gevonden. De zoektocht gaat voort. Reinout geeft aan 

dat hij niet echt alle voorzitterskwaliteiten bezit maar dat als er niemand anders 

beschikbaar is hij de functie wel op zich wil nemen. 

 

12. Rondvraag 

Gerrit Klaseboer brengt de nieuwe regels betreffende de BTW voor 

verenigingen onder de aandacht. De KNDB is hierover in overleg met het 

ministerie van VWS voor een vrijstelling. Dit zal tijdens de vergadering van de 

bondsraad aan de orde komen. 

Fedde Piet Huitema vraagt of de bondscompetitie iets eerder afgelopen kan zijn? 

Deze wens kan bij Tabe de Vies worden neergelegd. Tabe probeert aan alle 

wensen te voldoen binnen de mogelijkheden. 

Piet Wiersma vraagt naar de speelgerechtigheid voor 2 clubs in dezelfde klasse 

omdat DC Dokkum en DC Twijzelerheide beide in de hoofdklasse komen.  

Een speler mag niet voor 2 clubs in dezelfde klasse uitkomen. 

Arnold Wiegersma vindt dat de bekerloting dit seizoen soms wat laat bekend 

werd gemaakt. Het is dan lastig om het team te formeren. Sjoerd Huitema zal 

kijken of de spreiding van de het programma wat ruimer kan zodat er langer 

voor de wedstrijd bekend is waar en wanneer er gespeeld moet worden.  

Douwe Edelenbos geeft nog als optie dat de loting vooruit kan worden gedaan. 

Er kan dan direct na de laatste wedstrijd van een ronde de volgende ronde 

bekend worden gemaakt. 

 

13. Sluiting 

Voorzitter Reinout Sloot bedankt de aanwezigen voor de goede vergadering.  

Hij wenst iedereen wel thuis. 


