
 
NOTULEN NAJAARS-LEDENVERGADERING PFDB 

 
Datum: 30 september 2020 

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 en technisch voorzitter Jan 

Adema; verder vertegenwoordigers van: BEGB Britsum, DC Donkerbroek, 

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

Drachten, DC Oudega, DCT Twijzelerheide, TOG Wolvega en 

Bolsward/Workum Combinatie. 

 

Afwezig met kennisgeving zijn:  

ereleden Wim Meijer, Anton Schotanus en Klaas Lyklema en verder de 

clubs DC Steenwijk, DC Rinsumageest, DC Dokkum en DC Lemmer. 

 

01. Opening 

Jan Adema opent de vergadering met de mededeling dat hij eerst als technisch 

voorzitter de ledenvergadering voor zal zitten. Mocht hij tijdens de vergadering 

gekozen worden als nieuwe voorzitter van de PFDB dan kan hij vervolgens in 

die hoedanigheid de vergadering verder leiden. Het is de bedoeling dat de zaal 

10 uur sluit dus de vergadering zal voor die tijd klaar moeten zijn.  

Jan vertelt nog even wat over zichzelf. Hij is al lid van DC Huizum sinds 1968 

en heeft ook 6 jaar in het bestuur gezeten van die club. Nadat hij gepolst was 

voor het voorzitterschap van de PFDB besloot hij dat hij dat wel wilde proberen. 

Het is geen gemakkelijke periode met afnemende ledentallen en de huidige 

corona beperkingen maar met goede ideeën kunnen we samen proberen stappen 

te zetten. 

 

02. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

03. Bestuurszaken 
Jan Adema verkiesbaar als nieuwe voorzitter 

Aangezien Jan zichzelf al heeft voorgesteld bij de opening kan er direct worden 

overgegaan tot het stemmen. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. 

Alle aanwezigen stemmen voor zodat Jan Adema unaniem gekozen wordt tot 

nieuwe voorzitter. Secretaris Oscar Veltman overhandigt daarop onder applaus 

de bijbehorende hamer. De PFDB heeft gelukkig weer een voorzitter na iets 

meer dan een jaar zonder geweest te zijn. 



 

04. Mededelingen 

De nieuwe voorzitter noemt als eerst de afwezigen met kennisgeving en vraagt 

vervolgens een minuut stilte voor de overledenen sinds de vorige vergadering. 

Voor zover bekend bij het bestuur zijn dat Jan van Buiten, 93 jaar, lid Steenwijk 

’36; Albert Koops, 77 jaar, lid DC Heerenveen/Mildam; Hendrik Lageweg, 70 

jaar, oud-lid TOG Wolvega; Doede Gerben van Althuis, 81 jaar, oud-lid DC 

Ontspanning; Hinke Klooster, 91 jaar, lid DC Donkerbroek; Tamme vd Let, 71 

jaar, oud-lid Houdt Stand Bergum; Hindrik Kleefstra, 98 jaar, lid DC 

Ontspanning; Sjoerd vd Molen, 75 jaar, lid DC Heerenveen/Mildam; Jaap 

Tuinenga, 85 jaar, oud-lid OG Drachten. Sjoerd Huitema vult de lijst nog aan 

met Harm Koops, 75 jaar, lid Bolsward/Workum combinatie.  

 

05. Notulen najaars-ledenvergadering 2019 

De notulen worden goedgekeurd en naar aanleiding van de tekst zijn er geen 

vragen. 

  

06. Jaarverslag 2019 secretaris 

Het jaarverslag wordt ook goedgekeurd en ook hier zijn naar aanleiding van de 

tekst geen vragen. 

 

07. Financiën 

A: Jaarrekening 

Sjoerd Huitema had vanwege persoonlijke omstandigheden iets later dan 

gebruikelijk de financiële stukken klaar. Het resultaat op de exploitatie was wel 

weer flink positief. De kosten vallen lager uit dan begroot. Er zijn verder geen 

vragen over de exploitatie. 

 

B: Kascommissie 

De kascommissie bestond uit Jan Bosselaar en Henk Hosper. Laatstgenoemde 

laat weten dat de stukken van de penningmeester gecontroleerd zijn en prima in 

orde waren. Henk roept de clubs nog op om activiteiten te organiseren. Er is een 

flink eigen vermogen wat gebruikt kan worden. Als een club iets wil organiseren 

kan er een bijdrage gevraagd worden aan de PFDB. Jan Bosselaar verlaat de 

kascommissie en Ulbe Koopman stelt zich beschikbaar voor de komende 2 jaar. 

 

C: Begroting 

De begroting 2021 komt uit op een klein verlies. Er is een stijging in de kosten 

en een daling in de inkomsten begroot. De laatste jaren vielen de kosten steeds 

mee maar hopelijk kan er de komende tijd meer besteed worden aan (jeugd) 

activiteiten. Na deze positieve resultaten wordt er decharge verleend. 

 

 



08. Prijsuitreiking club/bekercompetitie 19/20 

Gerrit Reitsma noemt de prijswinnaars en rijkt de prijzen uit voor zover de 

betreffende clubs aanwezig zijn. Een aantal prijzen wordt eerst weer in de doos 

gedaan en zal later zijn weg vinden naar de winnende vereniging. 

Vervolgens werd Tabe de Vries onder applaus bedankt voor het prima leiden 

van de competitie. 

 

---PAUZE--- 

 

09. Jeugdactiviteiten 

Aangezien er niemand aanwezig is van het jeugddammen slaan we dit punt over. 

 

10. Clubcompetitie 20/21 

Het bestuur heeft bij de clubs geïnventariseerd hoe men over de komende 

clubcompetitie dacht. Veel clubs gaven aan met de huidige beperkingen niet te 

kunnen en/of niet te willen spelen. Clublokalen zijn bijvoorbeeld vaak niet 

geschikt (of niet open) en dammers die in de risicogroepen vallen durven het 

vaak niet aan om te gaan spelen. Het bestuur stelt daarom voor om de competitie 

in ieder geval tot 1 januari 2021 op te schorten. Er kan in december weer 

bekeken worden hoe de zaken er dan voor staan. Hierin kan iedereen zich wel 

vinden. Henk Hosper is wel bang dat als er niet gespeeld wordt het aantal leden 

sneller zal dalen. Voor enkele ouderen is deze situatie al aanleiding geweest om 

definitief het lidmaatschap op te zeggen. Jan Adema beaamt dat en geeft aan dat 

zodra er gespeeld kan worden het bestuur direct in actie zal komen om iets op te 

zetten. We kampen met een fikse tegenwind maar het bestuur gaat zijn best 

doen. Input/ideeën vanuit de clubs zijn ook zeer welkom. Jan Klooster geeft als 

optie nog aan om eerder op de avond te beginnen. Hij is ook bang voor veel 

afzeggingen als dit te lang duurt. Ultsje Hosper meldt nog dat zij bij 

Oerterp/Drachten tot 23.00 uur kunnen dammen. De horeca is dan al dicht maar 

zij mogen nog wel door.  

 

11. FK’s 20/21 

Joop de Graaf meldt dat het FK 2021 gepland staat voor maart/april 2021. Het is 

nu nog niet te zeggen of het door kan gaan. Volgend jaar zal er meer 

duidelijkheid zijn en zal het bestuur een besluit gaan nemen. 

Willem Lep vraagt waarom het FK 2020 niet weer is opgestart. Hij vindt dat er 

ook wel door de week gespeeld kan worden en dan kan het zelfs nu nog wel 

weer gestart worden. Het bestuur vond echter dat een herstart alleen aan de orde 

kon zijn als alle oorspronkelijke deelnemers daarachter stonden. Aangezien er al 

een ronde gespeeld was stuit je op allerlei praktische problemen als er een aantal 

spelers niet meer meespelen. Na inventarisatie bleek dat niet iedereen weer 

wilde starten en dus besloot het bestuur om niet te herstarten. 

 



 

12. Bestuursvoorstel (statutenwijziging stemrecht donateurs) 

Aan bod is het bestuursvoorstel om het stemrecht voor donateurs aan te passen. 

Op de vorige vergadering is dit punt uitvoerig besproken en stemden de leden in 

om donateurs stemrecht te gaan geven voor zaken die zich binnen de PFDB 

grenzen afspelen. De secretaris is daarmee naar de notaris gegaan en die heeft 

vervolgens een conceptakte opgesteld waarover nu definitief gestemd moet 

worden. Er is van tevoren al vastgesteld dat, als iedereen die zich opgegeven had 

ook op kwam dagen, er genoeg stemmen vertegenwoordigd zijn (179) om over 

een statutenwijziging te kunnen stemmen (minimaal 165). Aangezien dat het 

geval is brengt de voorzitter het voorstel in stemming. Voor het voorstel zijn alle 

clubs behalve DC Fryslan dat tegen stemt. Er zijn geen onthoudingen van stem. 

Daarmee komt het aantal voorstemmen uit op 137 terwijl bij minimaal 120 

voorstemmen het voorstel wordt aangenomen. De secretaris zal met deze uitslag 

weer naar de notaris gaan om de akte statutenwijziging te laten passeren. 

 

13. Eventuele voorstellen van de clubs 

Er zijn geen voorstellen. 

 

14. Rondvraag 

Piet Wiersma deelt mee dat DCT Twijzelerheide nog wel onderlinge speelt met 

8 personen maar voorlopig even geen PFDB wedstrijden zal spelen. 

Henk Hosper roept op om te blijven spelen en te organiseren wanneer het kan. 

Het ledental is al dalende en de Corona perikelen kunnen zomaar voor een extra 

afname zorgen. Hij hoopt dat iedereen positief blijft. 

Jan Klooster vindt het gek dat er zoveel prijzen niet uitgereikt kunnen worden 

omdat de betreffende clubs niet aanwezig zijn. Als je als club weet dat je 

kampioen bent geworden dan ben je toch aanwezig? 

Tabe de Vries vraagt hoe de clubs te horen krijgen dat de competitie opgeschort 

wordt? Gerrit Reitsma zal dit samen met Tabe oppakken. Op de PFDB-site zal 

waarschijnlijk ook snel een bericht staan. 

Sietse Nagel meldt dat er op dit moment best meer dan 30 personen in een zaal 

mogen zijn bij de nationale competitie mits de zaal aan de vereisten voldoet. Je 

hoeft de zaal ook pas te verlaten als de hele wedstrijd is afgelopen en niet direct 

nadat je eigen partij is afgelopen. 

Gerrit Reitsma vraagt of het FK 50+ door zal gaan. Tabe de Vries antwoord 

bevestigend, als de omstandigheden het toelaten gaat het zeker door. 

Sjoerd Huitema vraagt nog naar het FK-sneldammen voor club-4-tallen. Sietse 

Nagel antwoord dat het hoogst onzeker is. Sneldammen is de variant die het 

lastigste te organiseren is gezien de corona-beperkingen. 

 

15. Sluiting 

Ruim voor 10 uur sluit de voorzitter de vlot verlopen vergadering. 


