NOTULEN NAJAARS-LEDENVERGADERING PFDB
Datum:
19 september 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, competitieleider Tabe de
Vries, jeugd coördinator Richard Koot en scheidend voorzitter Jan
Bosselaar; vertegenwoordigers van: BEGB Britsum, Bolsward/Workum
Combinatie, De Toer Grou, DC Fryslan, DC Heerenveen, DC Huizum, DC
Oerterp, OG Drachten, DC Oudega, DC Rinsumageest, TOG Wolvega en
DC Woudsend.
Afwezig met kennisgeving zijn: ereleden Wim Meijer, Anton Schotanus en
Klaas Lyklema; damclubs SDC Sneek en ZWH Damteam.
01.Opening
De scheidende PFDB-voorzitter Jan Bosselaar opent de vergadering en heet de
aanwezigen welkom. Hij geeft aan dat hij vanwege ziekte helaas niet aanwezig
kon zijn op de voorjaars-ledenvergadering en daarom nu nog graag op een goede
manier af wil sluiten.
02. Vaststellen van de agenda
De scheidende PFDB-voorzitter stelt voor om punt 12 bestuurszaken eerst te
behandelen zodat hij de voorzittershamer over kan dragen. Er zijn geen
bezwaren en de agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
12 . Bestuurszaken
Na het aangekondigde aftreden van de PFDB voorzitter is het bestuur lang op
zoek geweest naar een nieuwe voorzitter. Aangezien er niemand werd gevonden
gaf de coördinator persoonlijke wedstrijden Reinout Sloot aan het wel te willen
proberen. Als vice-voorzitter had hij al een tijdje de voorzitterstaken
waargenomen maar officieel als voorzitter optreden kan pas nadat de
ledenvergadering daartoe besloten heeft. Hij wordt dan ook voorgedragen als
kandidaat en vervolgens door de vergadering met applaus gekozen als nieuwe
voorzitter. De scheidende PFDB voorzitter overhandigt daarop de officiële
voorzittershamer aan de nieuwe PFDB-voorzitter Reinout Sloot.
Het eerste wapenfeit van de nieuwe PFDB-voorzitter is de mededeling dat een
lid van DC Oudega bereid is gevonden het bestuur te versterken. Deze persoon
kan de functie van coördinator persoonlijke wedstrijden overnemen.
De vergadering benoemt ook met applaus Joop de Graaf in het bestuur.

03. Mededelingen
De nieuwe PFDB voorzitter noemt de afwezigen met kennisgeving en vraagt
aansluitend om een moment stilte voor de overledenen.
Voor zover bekend bij het bestuur zijn dit Jan Lieuwe Bijl, 88 jaar, lid Steenwijk
’36; Namle Otter, 94 jaar, lid DC Donkerbroek; Auke Spijkstra, 81 jaar,
lid DC Huizum en Klaas van der Kooij, 65 jaar, lid DC Wolvega.
04. Notulen van de najaars-ledenvergadering
De tekst van de notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de inhoud zijn er geen vragen.
05. KNDB zaken
De voorzitter vertelt de belangrijkste zaken die spelen bij de KNDB.
Na de bestuurscrisis is er een nieuw bestuur aan de slag gegaan die bezig is met
de invulling van alle posities. In dat kader is Douwe Edelenbos zich bezig gaan
houden met wedstrijdzaken. Verder is vooruit spelen vanwege internationale
toernooien niet meer toegestaan in de nationale competitie en wil men af van de
plus-remises.
06.

Financiën

A: Jaarrekening
De penningmeester heeft de financiële stukken opgemaakt en ze zijn
gepubliceerd op de PFDB-website. Er zijn geen vragen over.
B:Kascommissie
De kascommissie heeft een grondige controle uitgevoerd. Het aanwezige
kascommissielid geeft aan dat ze een paar vragen hadden die naar tevredenheid
beantwoord zijn. Het was allemaal prima verzorgd en hij stelt dan ook voor
decharge te verlenen. De vergadering neemt dit met applaus over en de
voorzitter bedankt de penningmeester.
Beide kascommissieleden zitten al 2 jaar in de commissie en zijn in principe
aftredend. Eén lid heeft aangegeven nog wel een derde keer te willen zodat er
maar één nieuw lid bij hoeft. Een lid van DC Huizum stelt zich beschikbaar.
C: Begroting
De penningmeester is bij de begroting uitgegaan van een dalend ledental.
Desondanks is er op de begroting een overschot van dik 400 euro.
Er zijn verder geen vragen over.
07. Jeugdactiviteiten
De jeugdleider van DC Rinsumageest vertelt welke clubs er actief aan jeugd
doen. Dit zijn vooral DC Ontspanning, DC Rinsumageest en OG Drachten.

Hij vindt dat er veel meer clubs aan jeugd zouden moeten doen.
De jeugd is enthousiast, er moet alleen iemand in springen die het oppakt.
De coördinator van het jeugddammen in Friesland vertelt daarna enthousiast
over de activiteiten. Er worden een aantal sneldam-avonden georganiseerd bij de
drie clubs waaraan ruim 20 kinderen meedoen die leuke prijzen kunnen winnen.
De ouders die komen kijken zien de pret die de kinderen dan hebben en worden
ook enthousiast.
Daarnaast is de door Regiowerking-Noord georganiseerde Regio-Cup een
succes. Het bestaat uit 6 toernooien op verschillende locaties in NoordNederland en er doen ongeveer 45 dammers mee uit Groningen, Drenthe en
Friesland. Alle informatie is te vinden op de website
www.jeugddammennoord.nl
Regiowerking-Noord verzorgt ook nieuwe werkmappen voor de jeugd die via
hun website door iedereen te bestellen zijn. De jeugd coördinator vindt de
mappen een verbetering ten opzichte van de oude diploma-mappen van de
KNDB. Ieder kan op zijn eigen niveau aan de slag gaan. De opzet is wat
speelser en meer in puzzelvorm waardoor ze toegankelijker zijn.
De ervaring leert wel dat zodra de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan
ze vaak afhaken. De ‘status’ is dan belangrijk en dammen staat helaas niet hoog
op de statusladder. Ze moeten dus voor die tijd enthousiast genoeg zijn om te
blijven dammen of om op latere leeftijd weer te beginnen.
08. Clubcompetities
De competitieleider vertelt dat de competitie-opzet klaar is en in toernooibase
staat. Alleen de 2e klasse is nog onzeker. Er zijn wat afzeggingen waardoor het
aantal teams in die klasse wel erg laag wordt. Het voorstel is om de 3e en de
2e klasse samen te voegen tot 2 regionale groepen waarin gespeeld wordt met
4-tallen. Dit lijkt de vergadering een prima idee.
09. FK’s en 55+ toernooi
De voorzitter geeft aan dat er voor het FK sneldammen nog een organiserende
club gezocht wordt waarbij de voorkeur uitgaat naar een jubilerende club.
Als er geen club is dan zal het bestuur zelf de organisatie verzorgen.
Het FK sneldammen voor club-4-tallen zal niet meer worden georganiseerd door
BEGB. DC Heerenveen had zich aangemeld als reservelocatie.
DC Ontspanning en DC Huizum hadden ook wel interesse.
De vertegenwoordiger van DC Huizum zal eens informeren of zij dit gezellige
toernooi kunnen organiseren.
De FK Rapid titel is in principe weer te winnen tijdens het Hepie Koelstra
toernooi.
Het FK senioren en het FK 50+ zullen op dezelfde manier worden georganiseerd
als het afgelopen seizoen.
Het 1-daagse 50+ toernooi in november wordt overgenomen door OG Drachten.

10.Eventuele voorstellen van de clubs
Er zijn geen voorstellen
11. Bestuursvoorstel
Vanwege onduidelijkheid in het vorige seizoen over het aantal invalbeurten
zonder gevolgen is het bestuur met een voorstel gekomen tot
verduidelijking/wijziging van artikel 2.1 van het wedstrijdbepalingen
bondscompetitie. Er zijn twee opties. Optie 1 is dat een speler 3 keer mag
invallen zonder gevolgen. Optie 2 is dat een speler 2 keer mag invallen zonder
gevolgen met de aanvulling dat er in de 1e, 2e en 3e klasse een keer vaker
ingevallen mag worden zonder gevolgen.
De vertegenwoordiger van DC Fryslan geeft aan dat deze kwestie is
voortgekomen uit een situatie bij DC Fryslan. Hij zegt dat DC Fryslan niet met
voorbedachten rade gebruik maakt van de reglementen hoewel dit beeld bij
sommige clubs heerst. Hij pleit voor optie 1 omdat dat meer ruimte biedt aan
alle clubs met meerdere teams om compleet uit te komen. De PFDBclubcompetitie-leider zegt dat de ruimere variant vooral een voordeel is voor de
grotere clubs die dan extra mogelijkheden krijgen om flexibel spelers in te
zetten. De voorzitter hoopt wel dat de sterkere spelers goed nadenken in welke
klasse ze mee gaan doen zodat er spannende partijen gespeeld kunnen worden.
Vervolgens wordt er gestemd en de grote meerderheid gaat voor optie 1.
Dit wordt dan ook de nieuwe invulling van artikel 2.1.
12.

Al behandeld na punt 2

13. Rondvraag
De vertegenwoordiger van OG Drachten vraagt voor de zekerheid nog even naar
de gevolgen als je 4x invalt in een hoger team. Het antwoord is dat je dan niet
meer uit mag komen voor een lager team.
De vertegenwoordiger van DC Donkerbroek vraagt waarom zijn club geen
stemrecht heeft? Dit komt omdat alle leden van DC Donkerbroek geregistreerd
staan als donateur. Bij de invoering van het donateurschap is bepaald dat
donateurs wel mee mogen doen aan door de PFDB georganiseerde wedstrijden
en spreekrecht hebben in de ledenvergadering maar dat ze geen stemrecht
hebben. De voorzitter snapt dat DC Donkerbroek het gek vindt. Hij wil nog wel
eens onderzoeken of het mogelijk is dat donateurs wel stemrecht krijgen voor
zaken die alleen de PFDB aangaan.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur nog bezig is met de gevolgen van de
AVG-wetgeving voor de PFDB. Dit in overleg met de KNDB/andere provincies.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de goede vergadering.
Hij wenst iedereen wel thuis.

