NOTULEN VOORJAARS-LEDENVERGADERING PFDB
Datum:
17 april 2019
Plaats:
Hof van Schoterland, Schoterlandseweg 50 te Mildam
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig zijn: voorzitter Reinout Sloot, secretaris Oscar Veltman,
penningmeester Sjoerd Huitema, bestuursleden Gerrit Reitsma en Joop de
Graaf; vertegenwoordigers van: DC Donkerbroek, DC Fryslan, De Toer
Grou, DC Heerenveen, DC Huizum, DC Oerterp/OG Drachten, DC
Ontspanning, DC Oudega, DC Rinsumageest en Bolsward/Workum
Combinatie.
Afwezig met kennisgeving zijn: ereleden Wim Meijer, Anton Schotanus en
Klaas Lyklema; de damclubs De Harste Sumar, DC Lemmer en
Eensgezindheid Woudsend.
01.Opening
Voorzitter Reinout Sloot opent de vergadering en heet iedereen welkom.
02. Vaststellen van de agenda
Durk Smidstra van Ontspanning Aldeboarn wil graag de visie van het bestuur en
Reinout Sloot bespreken ten opzichte van stemrecht voor donateurs en
jeugdbeleid in verband met de verkiezingen voor de bondsraad. Dit zal bij punt
8 en 9 aan bod komen. De agenda wordt vervolgens 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 Anthony Lambertus Weenink (Ton), 80 jaar, oud-lid DC Steenwijk ‘36;
Jouke Eelke Geertsma, 66 jaar, lid Excelsior Harlingen; Jaap Kieffer, 95 jaar,
oud-lid DC Huizum.
In verband met de AVG wetgeving meldt de voorzitter dat er een mail rond is
gestuurd naar de clubs waarin gevraagd werd om binnen de club na te vragen of
er iemand bezwaar heeft tegen het gebruik van persoonsgegevens voor PFDB
gerelateerde activiteiten. Hierop is geen reactie gekomen zodat het bestuur er
vanuit gaat dat de huidige leden en donateurs geen bezwaar hebben. De
secretaris is bezig om een privacy-statement op te stellen die op de website gezet
kan worden.

04. Notulen van de najaars-ledenvergadering
De vertegenwoordiger van DC Donkerbroek merkt op dat zijn club niet bij de
aanwezigen staat vermeld. De secretaris erkent de fout en zal het aanpassen.
Verder wordt de tekst goedgekeurd.
Naar aanleiding van de inhoud zijn er geen vragen.
05. Jaarverslag
Tjipke Smedinga geeft aan dat de kampioenen bij het FK50+ niet correct zijn
vermeld. De namen van het jaar ervoor blijken er per ongeluk te staan. De
secretaris gaat het aanpassen en het verbeterde verslag op de website zetten.
Verder wordt de tekst goedgekeurd.
Naar aanleiding van de inhoud vraagt Sietse Nagel waarom de bekerfinale niet is
gespeeld? Sjoerd Huitema geeft aan dat het de 2e keer op rij is dat de finale
tussen 2 teams van DC Fryslan niet gespeeld is en dat het bestuur dit erg
vervelend vindt. Reglementair is er op het moment weinig aan te doen. De
vergadering vindt het een beschamende situatie en er worden enkele suggesties
gegeven voor sancties zoals nummer 3 kampioen maken of het recht van
deelname aan de KNDB beker afnemen. Het bestuur gaat een oplossing
bedenken en komt op de najaars-ledenvergadering met een voorstel.
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.
07. Jeugdactiviteiten
Arnold Wiegersma vertelt dat de Friese jeugdactiviteiten grotendeels dezelfde
zijn als het jaar ervoor. Populair zijn de sneldamavonden bij de clubs en ook de
regiocups trekken veel deelname. Het FK was deze keer in combinatie met de
WK Match op een mooie locatie met veel publiek. In Rinsumageest werd een
HF NK Basis-schooldammen georganiseerd met meer dan 100 jeugddammers.
Voorzitter Reinout Sloot wil de organisatie daarvan met veel vrijwilligers nog
even extra complimenteren voor een prachtig toernooi. De jeugdleiders zijn ook
tevreden over de aanpak van Regiowerking Noord. De lesmethode gebaseerd op
veel plaatjes doet het goed bij de jeugd waardoor het niveau omhoog gaat.
Tijdens de regio-cups kan de jeugd ook strijden tegen spelers uit de andere
noordelijke provincies wat ook stimulerend werkt. Op dit moment zijn de ook de
Halve Finales NK jeugd bezig waaraan ook weer enkele spelers uit Friesland
deelnemen.
---PAUZE---

08. KNDB zaken
Reinout geeft aan dat er in de KNDB kalender ruimte is voor het provinciale FK
sneldammen op 25 april 2020. Een jubilerende club kan zich aanmelden voor de
organisatie. De datums voor het FK senioren zijn voorlopig vastgesteld op 14,
21, 28 maart, 4 en 11 april.
Reinout Sloot vertelt verder dat er verkiezingen worden gehouden voor de
bondsraad in zijn nieuwe samenstelling. Er zullen maximaal 15 leden worden
gekozen uit de 19 aangemelde kandidaten, de overige 4 zijn dan reserve.
Reinout heeft zich ook verkiesbaar gesteld nadat hij daarvoor gevraagd was door
3 verschillende personen en hij is de enige kandidaat uit Friesland. Reinout
vergelijkt de bondsraad met de 2e kamer uit de politiek. Een afspiegeling van de
leden die het bestuur alert moet houden waarbij het initiatief bij het KNDB
bestuur ligt.
Durk Smidstra wil voordat hij stemt graag van Reinout weten wat zijn motivatie
is om zich verkiesbaar te stellen en wat zijn visie op het gebied van jeugd is.
Reinout betreurt de gang van zaken die het vorige bestuur heeft doen aftreden na
een motie van wantrouwen. Hij vindt fatsoenlijk met elkaar omgaan en positief
meedenken belangrijk en heeft als motivatie om dat te bewerkstelligen in de
nieuwe bondsraad. Op het gebied van jeugd zal hij goede voorstellen van
bijvoorbeeld Marcel Kosters en/of Paul vd Veen zeker steunen maar zelf is hij
niet de persoon van de spetterende ideeën die de voortrekkersrol op zich neemt.
Henk Hosper vindt dat Reinout een prima kandidaat is en roept op om op hem te
stemmen. Durk geeft aan dat DC Ontspanning voor vernieuwing is en vraagt
zich af of het huidige KNDB bestuur daarin mee kan gaan (er wordt
bijvoorbeeld niets gedaan met de Damz-sets). Hij wil dus vernieuwers in de
Bondsraad zoals bijvoorbeeld Marcel Kosters en heeft vraagtekens of Reinout
dat kan en wil. Er wordt opgemerkt dat Reinout niet per se zelf de ideeën hoeft
te bedenken maar dat er op de ledenvergadering van de PFDB goede initiatieven
meegegeven kunnen worden aan Reinout richting de bondsraad. Reinout geeft
aan dat hij de ideeën uit de provincie zeker mee zal nemen.
09. Stemrecht donateurs?
Op de vorige ledenvergadering is er discussie ontstaan betreffende het stemrecht
voor donateurs. DC Donkerbroek was wel aanwezig maar kon niet
meestemmen. Bij de invoering van het donateurschap is echter wel duidelijk
aangegeven dat donateurs alleen spreekrecht hebben in de ledenvergadering en
geen stemrecht. Durk Smidstra merkt op dat de toenmalige voorzitter Jan
Bosselaar bij de invoering aangaf dat het stemrecht ook niet later terug zou
komen. Hij vindt dat het hele donateurschap indruist tegen de KNDB en ziet het
liefst het hele systeem weer verdwijnen. Als het huidige PFDB bestuur nog
steeds achter het donateurschap staat is dat voor Durk ook een reden om niet op
Reinout te stemmen voor de bondsraad. Arnold Wiegersma stelt voor om een
evaluatie te doen om te zien of het donateurschap voor ledenbehoud heeft

gezorgd en dat lijkt Durk ook een goed idee. Reinout Sloot vertelt dat het
systeem in de bondsraad ook ter sprake is geweest en toen is besloten dat er
geen b-leden kwamen bij de KNDB. Het werd als een provinciale zaak gezien.
Het PFDB bestuur staat niet onwelwillend om donateurs een beperkt stemrecht
te geven en wel alleen over zaken die binnen de PFDB spelen en niet over
KNDB-zaken. Hiervoor is echter wel een statutenwijziging met de bijbehorende
procedure en kosten nodig omdat in de huidige statuten expliciet staat dat
donateurs geen stemrecht hebben. Daarom houdt de voorzitter een peiling. Durk
Smidstra en Arnold Wiegersma zijn tegen, de meerderheid is voor. Het bestuur
komt daarom op de najaars-ledenvergadering met een voorstel.
10.Discussie speelgerechtigdheid clubcompetitie
Het bestuur wil graag een discussie over de speelgerechtigdheid binnen 1 club
voor teams die in dezelfde klasse spelen. Het afgelopen seizoen gebeurde het dat
een speler voor 2 teams van dezelfde club in dezelfde ronde van dezelfde klasse
speelde. Hiertegen werd protest aangetekend door DC Oerterp. Die club vond
dat de regels overtreden werden van het reglement in het groene boekje. De
wedstrijdleider ging hier in eerste instantie in mee. Dat reglement kwam echter
niet overeen met de versie op de PFDB-website. Het bestuur kwam tot de
conclusie dat de versie van de website de juiste is en draaide de sanctie van de
wedstrijdleider terug. Het bestuur trekt het zichzelf wel aan dat er verschillende
versies van het reglement zijn en zal dit gaan aanpassen. Feit is wel dat ook het
bestuur het onwenselijk vindt dat een speler in dezelfde ronde van een klasse
voor 2 verschillende teams uitkomt. Zij vindt echter ook dat een speler altijd in
moet kunnen vallen in een hoger team van dezelfde club. Voor volgend seizoen
zal zij dan ook met een voorstel komen op de najaars-ledenvergadering.
11. Eventuele voorstellen van de clubs
Durk Smidstra merkt op dat de speelsterkte tussen 1e klasse a en b nogal
verschilt en vraagt of er misschien een herindeling moet komen. Gerrit Reitsma
denkt dat dit via natuurlijk verloop zal verbeteren en geeft aan dat de reisafstand
de belangrijkste afweging is voor de indeling.
12. Rondvraag
Er zijn geen vragen
13. Sluiting
Voorzitter Reinout Sloot bedankt de aanwezigen voor de goede vergadering. Hij
wenst iedereen wel thuis.

