
 
NOTULEN VOORJAARS-LEDENVERGADERING PFDB 

 
Datum: 18 september 2019 

Plaats:  Hof van Schoterland, Schoterlandseweg 50 te Mildam 

Aanvang: 20.00 uur 

 
Aanwezig zijn: secretaris Oscar Veltman, penningmeester Sjoerd Huitema, 

bestuursleden Gerrit Reitsma en Joop de Graaf, technisch voorzitter Jan 

Bosselaar; vertegenwoordigers van: DC Donkerbroek, Excelsior Harlingen, 

DC Fryslan, De Toer Grou, DC Heerenveen, DC Huizum, DC Oerterp/OG 

Drachten, DC Ontspanning, DC Oudega, DC Rinsumageest, SDC Sneek, 

Bolsward/Workum Combinatie en Eensgezindheid Woudsend. 

 

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

Klaas Lyklema 

 

01. Opening 

Jan Bosselaar opent de vergadering als technisch voorzitter vanwege het 

overlijden van Reinout Sloot. Durk Smidstra vraagt of dat statutair gezien 

mogelijk is? Jan antwoord dat het niet gebruikelijk is maar wel kan als het 

zittende bestuur het wenselijk acht. 

 

02. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

03. Mededelingen 

Er is een privacy-statement geplaatst op de website van de PFDB. Ieder die hier 

belangstelling voor heeft kan het doornemen. 

De technisch-voorzitter noemt de afwezigen met kennisgeving en vraagt 

aansluitend om een moment stilte voor de overledenen. Voor zover bekend bij 

het bestuur zijn dit Age Herman Folkertsma, 87 jaar, lid DC Bolsward/Workum; 

Jitze Schievink, 72 jaar, lid De Harste Houdt Stand Sumar; Louwerens Deinum, 

90 jaar, lid DC Lemmer; Roel Toering, 79 jaar, lid BEGB; Johannes Politiek, 78 

jaar, lid De Harste Houdt Stand Sumar; Barteld Kortstra, 89 jaar, lid DC 

Lemmer; Reinout Jacobus Johannes Sloot, 69 jaar, lid BEGB / DC Huizum en 

Sjoerd Algra, 83 jaar, lid De Harste Houdt Stand Sumar.  

 

04. Notulen van de najaars-ledenvergadering 

De tekst van de notulen worden goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de inhoud zijn er geen vragen. 

 



05. KNDB zaken 

Ebbo de Jong is gestopt als voorzitter van de KNDB en ook Douwe Edelenbos 

stopt als wedstrijdleider. Het zal voor de KNDB lastig zijn deze vacatures weer 

op te vullen met geschikte kandidaten. Met het wegvallen van Reinout Sloot zit 

er ook geen vertegenwoordiger uit Friesland meer in de bondsraad. Belangrijke 

informatie is wel altijd te vinden via de website van de KNDB. Durk Smidstra 

vraagt nog of Ebbo de Jong gedwongen opgestapt is. Jan antwoord dat er wel 

een verschil in visie was ontstaan maar dat het altijd al de bedoeling was om 

maximaal 2 jaar voorzitter te zijn. 

  

06. Financiën 

A Jaarrekening: De penningmeester vertelt dat er een zeer goed resultaat is 

behaald. Dit komt vooral omdat er minder uitgaven zijn dan begroot waarbij 

opvalt dat Reinout Sloot als voorzitter bijna geen kosten declareerde. Henk 

Hosper geeft aan dat de PFDB dan moet kijken waaraan ze geld kunnen 

uitgeven. Durk noemt de jeugd. De penningmeester geeft aan dat er geld 

beschikbaar is dus dat er een aanvraag gedaan kan worden voor bijvoorbeeld 

trainersvergoeding. 

B Kascommissie: Jan Sloot geeft namens de kascommissie aan dat de 

stukken prima in orde waren. Er wordt dan ook met applaus decharge verleend. 

Terwijl Jan Sloot de kascommissie verlaat treedt Henk Hosper toe. 

C: Begroting: Er zijn geen vragen over de begroting. 

 

07. Jeugdactiviteiten 

Arnold Wiegersma geeft aan dat er geen groot nieuws is sinds april dit jaar.  

De activiteiten die georganiseerd worden blijven hetzelfde. Sneldam-avonden, 

een FK, een FK sneldammen en de regiocup. Bij Rinsumageest zijn een paar 

jeugdleden afgehaakt maar ook weer een paar erbij gekomen. Je moet blijven 

doorzetten met duurzaam beleid. Durk Smidstra is blij met de werkboeken van 

Regiowerking en het lesmateriaal dat met steun van de KNDB beschikbaar is. 

Bij DC Ontspanning is het aantal jeugdleden ook stabiel en spelen er een aantal 

verdienstelijk mee in de onderlinge competitie. Durk benadrukt dat je het zonder 

jeugdclub niet redt en zegt dat de bestuurlijke verantwoording op de lange 

termijn ligt. Willem Lep geeft aan dat het in deze tijd bijna onmogelijk is 

geworden om een jeugdclub in stand te houden. Ze hebben het vaak geprobeerd. 

Het lijkt in 1e instantie mooi met wel 40 deelnemers. Snel daarna haken ze 

uiteindelijk allemaal weer af. 

Jan Sloot geeft nog aan dat Marcel de Vries in Sneek wil gaan proberen om 

weer met jeugd te starten. 

 

 

---PAUZE--- 

 



08. FK’s en 55+ toernooi 

Het FK sneldammen zoekt nog een organiserende vereniging. Zoals elk jaar kan 

een jubilerende club zich aanmelden om van het toernooi met ondersteuning van 

de PFDB een mooie damdag te maken. De beoogde datum is 25 april 2020 

aangezien deze datum door de KNDB als adviesdatum wordt meegegeven 

De datums van het FK 55+ staan al op toernooibase. 

Het FK senioren staat op de agenda voor maart/april 2020, locatie Insulinde.  

De uitnodigingen gaan t.z.t. de deur uit. 

Het FK sneldammen voor club 4-tallen zoekt ook nog een organisator. 

Afgelopen keer was het gekoppeld aan de WK match Boomstra-Schwarzman. 

Misschien kan er opnieuw iets met Harm Wiersma besloten worden.  

Sietse Nagel gaat dit onderzoeken. 

 

09. Eventuele voorstellen van de clubs 

Er zijn geen voorstellen 

 

10. Bestuursvoorstellen 

1: Voorstel 1 betreft voor de bekercompetitie de toevoeging van Artikel 9: 

Een team dat besluit niet te spelen wordt (behalve bij overmacht) geschrapt uit de stand 

en verliest de behaalde rechten. De laatste 2 seizoenen is de finale tussen 2 teams 

van DC Fryslan niet gespeeld. Het bestuur vindt dat een zeer onwenselijke gang 

van zaken. Daarom stelt het bestuur voor om een artikel toe te voegen waarin 

bepaald wordt dat een team dat besluit niet te spelen geschrapt wordt uit de 

stand en de behaalde rechten verliest. Bij stemming wordt er door DC fryslan 

blanco gestemd terwijl de rest voor is. Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

2: Voorstel 2 betreft voor de clubcompetitie de toevoeging van Artikel 1.5: 

Als er van een club meerdere teams in dezelfde klasse uitkomen, mag een speler per 

ronde in dezelfde klasse voor maximaal één team spelen. Het afgelopen seizoen 

kwam het voor dat een speler in dezelfde ronde van een klasse voor 2 teams van 

een club uitkwam. Het bestuur vindt dat onwenselijk maar vindt ook dat een 

speler binnen een club altijd in een hoger team moet kunnen invallen.  

Dit artikel bepaalt dat een speler in dezelfde klasse per ronde voor maximaal 

één team kan spelen. Arnold Wiegersma vindt het voorstel gek omdat het 

vanwege slechts 1 speler vorig jaar is bedacht. Hij wil juist minder regels en 

geeft aan dat het 2e team van DC Fryslan dan niet meer in dezelfde klasse uit 

kan komen als het 1e team. DC Fryslan is daarom tegen. Ultsje Hosper vertelt 

dat dit voorstel voortvloeit uit een protest van DC Oerterp vorig jaar.  

Terwijl de competitieleider al tot een reglementair verloren partij wilde 

overgaan kwam het PFDB bestuur tot de conclusie dat de regels niet overtreden 

waren. Het bestuur vond het wel onwenselijk en komt daarom nu met dit 

voorstel. De meerderheid is voor waarmee het voorstel is aangenomen. 

 



3: Voorstel 3 betreft het stemrecht van donateurs. Het bestuur stelt voor 

om donateurs beperkt stemrecht te geven. Het stemrecht gaat gelden voor 

beslissingen over zaken die zich uitsluitend binnen de PFDB grenzen afspelen. 

Aangezien de statuten bepalen dat donateurs geen stemrecht hebben zal een 

wijziging van die statuten noodzakelijk zijn. Om dit te realiseren is er volgens 

diezelfde statuten een speciale stemprocedure nodig. Op de vergadering dient 

2/3 van de stemgerechtigden aanwezig te zijn en van de aanwezigen moet 2/3 

voor zijn om het voorstel aan te nemen. Is het quorum niet aanwezig dan zal er 

een nieuwe vergadering worden uitgeschreven die minimaal 1 week later 

gehouden wordt en maximaal 4 weken later. Op die vergadering is 2/3 van de 

stemmen nodig om het voorstel aan te nemen ongeacht het aantal aanwezige 

stemgerechtigden. In de pauze is geteld hoeveel stemmen er aanwezig zijn.  

Van de in totaal 285 stemmen zijn er 217 aanwezig. Dit is meer dan 2/3(190) 

dus er kan rechtsgeldig gestemd worden. Voor het aannemen van het voorstel 

zijn er 2/3 van 217 is 145 voorstemmers nodig. Arnold Wiegersma geeft aan dat 

DC Fryslân tegen is. De donateurs hebben er zelf voor gekozen om tegen een 

lagere contributie minder rechten te bezitten. Als ze stemrecht willen kunnen ze 

weer gewoon lid worden. J. Klooster van Donkerbroek is voor. Hij zegt dat ook 

wijlen voorzitter Reinout Sloot zich goed in kon denken dat de donateurs anders 

ook niks te zoeken hebben op de ledenvergadering. Dat de donateurs niets te 

zeggen hebben over KNDB gerelateerde zaken is logisch waar daar betalen ze 

niet voor maar voor de PFDB betalen ze wel. Ultsje Hosper steunt namens  

DC Oerterp het voorstel en Sietse Nagel geeft aan dat ondanks dat het ergens 

misschien niet klopt het wel logisch is. Durk Smidstra leest vervolgens een brief 

voor van DC Ontspanning. Daarin wordt het bestuur verweten dat de invoering 

van het donateurschap geen lange termijn visie is. Het gaat ten koste van de 

KNDB. Het zou beter zijn om clubs met jeugdleden/actief jeugdbeleid extra 

stemrecht te geven in plaats van de donateurs. DC Ontspanning is dus pertinent 

tegen. Jan Bosselaar antwoord dat de invoering niet uit luxe is gebeurd maar uit 

noodzaak. Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht.  

DC Ontspanning en DC Fryslân stemmen met 53 stemmen tegen terwijl de 

overige clubs voor stemmen met 164 stemmen. Aangezien dit meer is dan de 

benodigde 145 stemmen wordt het voorstel aangenomen. 

 

11. Clubcompetitie 

Tabe de Vries heeft de clubcompetitie weer vorm gegeven. Arnold Wiegersma 

meldt nu vanwege het aangenomen voorstel voor invallen dat DC Fryslân 2 zich 

terugtrekt uit de ereklasse. Zij krijgen dan problemen met invallen. Tabe baalt 

hier stevig van. Er blijven dan 6 teams over in de ereklasse omdat Emmeloord 

zich ook al had teruggetrokken. Tabe zal kijken of er een ander team is dat de 

plek in kan nemen. 

 

 



12. Rondvraag 

Henk Hosper geeft een optie voor de bekercompetitie om het spannender te 

maken. Met een mixed team van 2 hogere ratings en 2 lagere ratings hebben 

meer teams kans.  

Arnold Wiegersma vraagt of de bekercompetitie eerder in het seizoen kan 

beginnen om dan dus ook eerder te eindigen. Sjoerd Huitema geeft aan dat dat al 

gebeurt het komende seizoen.  

Jan Sloot vindt dat er altijd een troostfinale gespeeld zou moeten worden. Nu 

gebeurt dat alleen als er plaatsing voor de KNDB-beker competitie van afhangt. 

Klaas de Vries stelt voor om bekers als prijzen voor senioren af te schaffen. 

Wisselbekers prima maar verder geldprijzen. 

Verder vraagt Klaas of het draaiboek van Ontspanning openbaar kan worden 

zodat elke club er zijn voordeel mee kan doen. 

Het bestuur neemt de overwegingen mee in de bestuursvergaderingen. 

Rinze Postma verbaasde zich zeer over een rekening vanwege reiskostenomslag 

terwijl ze als donateur niks te zeggen hebben (het ging niet om de hoogte van 

het bedrag). De penningmeester gaf aan dat dit al sinds jaar en dag gebeurt en je 

als donateur best een voorstel in mag dienen om dat te wijzigen. 

 

13. Sluiting 

Jan Bosselaar geeft bij de sluiting nog aan dat leden die 60 jaar lid zijn van de 

bond in aanmerking komen voor een tegeltje naast de oorkonde van de KNDB. 

De secretaris van de betreffende club kan dit aangeven bij de secretaris van de 

PFDB. Ook roept hij de clubs op om uit te kijken naar een nieuwe voorzitter. 

Vervolgens wenst hij ieder wel thuis. 


