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Algemene Ledenvergadering van vrijdag 31 augustus 2018 bij café De Hook te Weert.
Aanvang 20.00 uur.
Opening
Ad opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse ledenvergadering in het
clublokaal Café de Hook.
Notulen Vorige Algemene Ledenvergadering
Op de vraag of er nog iemand op- of aanmerkingen heeft op de notulen van de vorige vergadering blijft het, evenals andere
vergaderingen, stil in de zaal.
Ingekomen en Uitgegane stukken (Davy)
Voor aanvang van het afgelopen seizoen hebben we het rookbeleid ingevoerd en dit persoonlijk bezorgd bij alle aangesloten
kroegen. Dit is overal zeer positief ontvangen en gedurende de competitie hebben we hier geen klachten over gehad.
Ook dit seizoen was er weer veel gebruikelijke post:
•
Versturen van rekeningen
•
Ontvangen van rekeningen, reclame, de inschrijvingen voor de competitie, en verslagen van zowel de Fanatics als
het Meijerij team. Ook hebben we enkele voorstellen binnengekregen om competitievervalsing tegen te gaan, deze
gaan we gedurende het komende seizoen doornemen tijdens de bestuursvergaderingen.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Ad)
Op 25 mei van dit jaar is ook voor de WDC de nieuwe privacywet om de hoek komen kijken, de Algemene verordening
persoonsgegevens. Mogelijk dat het jullie al is opgevallen met het aanmelden van de teams.
Wat houdt dit voor de WDC in: Dat we alle processen binnen de WDC hebben moeten beschrijven en vastleggen. Mocht er
ooit aanleiding voor zijn voor een auditeur van de AP om de WDC te controleren, moeten wij dit kunnen overleggen zodat zij
kunnen kijken of we ons aan onze protocollen houden.
Een heikel punt voor ons zijn de persoonsgegevens. Daar wij niet alleen persoonsgegevens (de zogenoemde NAW
gegevens), maar ook bijzondere persoonsgegevens vastleggen, zoals bv een pasfoto (hieruit zouden we de
geloofsovertuiging of ras kunnen halen) dient het allemaal behoorlijk goed afgeschermd te worden zodat kwaadwillende
deze gegevens niet op straat kunnen gooien met alle gevolgen van dien. Hierop staan behoorlijkhoge boetes die in cat.2
oplopen tot € 10.000,00.
We zijn hier al een aantal jaren mee bezig. Vorig jaar is de stap genomen om de minimaal noodzakelijke gegevens nog op
de passen te laten staan. T.w. pasnummer, naam en een pasfoto.
Verder moet er door de leden getekend worden dat zij de privacy verklaring van de WDC hebben gelezen. In deze
verklaring staat hoe wij omgaan met bijvoorbeeld cookies. Ik ga ervan uit dat degene die jullie heeft aangemeld deze
verklaring heeft doorgelezen en de teamleden daarvan op de hoogte hebben gebracht.
Ben je het daar niet mee eens kan je een beroep doen op vergetelheid. Dat houdt in dat wij al de gegevens van deze
persoon moeten verwijderen. Een keerzijde hierop is dat je dan ook geen lid meer bent van de WDC.
Het plaatsen van foto’s op onze site van bijzondere gebeurtenissen hebben we moeten staken.
Dit omdat elke persoon die op zulk een foto staat persoonlijk schriftelijk toestemming moet geven.
Onbegonnen werk lijkt ons.
De AVG-wet zoals deze genoemd is houdt nog veel meer in (is een boekwerk van enkele centimeters dik), maar dat willen
we jullie verder besparen.
Mocht je er meer over willen weten kun je jou vragen aan ons stellen.
Verslag Penningmeester (Ad)
Financieel zijn we een stabiele vereniging die geheel op eigen kracht draait.
De inkomsten
Deze hadden we begroot een bedrag van € 23.724,50 Het resultaat over het gehele seizoen zoals jullie zien is
€ 25.690,00
Dit verschil zit in het aantal nieuwe leden dat zich in de loop van afgelopen seizoen had aangemeld.
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De uitgaven
Het totaal uitgegeven bedrag is gelijk aan de inkomsten.
De inschrijftermijn is op 1 augustus gesloten en kan ik van de teams die doorgaan de borg overboeken naar dit seizoen,
voor de stoppende teams zal de borg terug worden gestort aan degene die dat heeft voldaan na opstart huidig seizoen.
Voor de geïnteresseerden: Zij kunnen het jaaroverzicht inzien na de vergadering hier aan tafel.
Verslag Kascontrolecommissie (Ad)
Het kasboek is door Ans Poolen en Mark Stultiëns op 13 augustus jongstleden gecontroleerd, hiervan doen Ans en/of Mark
verslag.
Mark geeft aan dat alles er zeer verzorgd uit ziet.
Begroting Seizoen 2018 – 2019 (Ad)
De begroting voor het komende seizoen zal in grote lijnen overeen komen met die van dit seizoen.
Voor diegene die interesse hebben deze te zien kunnen dit aan het einde van de vergadering inzien hier aan de tafel.
Pasfoto’s (Ad)
Er dienen nog een behoorlijk aantal pasfoto’s te worden ingeleverd. Dit betekend voor diegene waarvan ik geen pasfoto heb
mogen ontvangen geen geldige wedstrijdpas hebben en mogen niet meedoen aan de competitie.
Degene die het team heeft ingeschreven heeft bericht gehad van wie er een pasfoto ingeleverd diende te worden.
Er is de afgelopen jaren een behoorlijke wildgroei geweest van foto’s die worden gemaakt met de telefoon/webcam ed.
Alleen nieuwe, recente en onbeschadigde pasfoto worden nog geaccepteerd.
Verloop WDC 2017 - 2018 (Ad)
Eigenlijk hebben we een redelijk rustig seizoen gehad. Natuurlijk zijn er een aantal hick-ups, maar niet van dien aard dat we
daarop hebben moeten ingrijpen.
•
•
•
•

Gestart met 116 teams. Daarvan hebben 2 teams hun borg verspeeld door niet op te komen dagen voor een
competitiewedstrijd. Eén team is zelf gestopt zelfs voordat de competitie was gestart door interne problemen
Vragen over een jeugd toernooi/competitie.
Een waarschuwing naar een team over gedragsproblemen
Het aantal bezoekers van de tactic toernooien is gezakt van gemiddeld 30 koppels naar 20 koppels.

Bestuur voorstelling 2018 – 2019 (Ad)
Iedere 2 jaar moet de vraag worden gesteld aan de zittende bestuursleden of zij door willen gaan. Dit jaar hebben Davy en
Ad hierop positief gereageerd en zijn weer voor twee jaar verbonden aan het WDC bestuur.
•
Secretaris, webmaster en vice voorzitter: Davy Cardinaal.
•
Bestuurslid, Toernooien en Commissies: Carin Brekoo.
•
Bestuurslid en Competitiebegeleider: Maik Brentjens.
•
Bestuurslid, Regioteam coördinator en WDC Cup: Martien van Kuijk.
•
Voorzitter, penningmeester en ledenadministratie: Ad Brekoo
WDC Informatief (Davy)
Eerder begin van de competitie
In tegenstelling tot eerdere jaren, begint het seizoen dit jaar al voor de Weerter kermis. In de week vanaf 10 September zal
de eerste ronde voor de WDC Cup gegooid worden, waarna een week later, vanaf 17 september, de eerste competitie week
zal aanvangen. Dit hebben we gedaan, omdat in de laatste jaren veel wedstrijden verzet worden en het vaak moeilijk blijkt
om hier een nieuwe datum voor te vinden. Door eerder te starten hebben we de mogelijkheid om enkele inhaal weken in te
plannen waarin wedstrijden ingehaald kunnen worden.
180ers en hoge finishes
In de voorgaande jaren telden de 180ers en hoge finishes van 1 augustus tot en met 31 juli mee voor het seizoen. Dit gaan
we vanaf volgend seizoen gelijk trekken met de toernooi ranking. Dat wil zeggen dat 180ers en hoge finishes alleen nog
meetellen voor de WDC vanaf de Super Cup, welke het seizoen opent, tot en met de divisiekampioenschappen, die het
seizoen afsluiten.
Wedstrijdreglement
Artikel 1.1
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Was: De WDC organiseert in de periode van 15 september tot 30 juni van het daarop volgend jaar de officiële competitie.
Wordt: De WDC organiseert in de periode van 1 september tot 30 juni van het daarop volgend jaar de officiële competitie.
Artikel 9.5
Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spelerskaart.
Artikel 18.2
Er kunnen maximaal 2 teams uit een zelfde speelgelegenheid in dezelfde divisiepoule uitkomen. Wanneer dit maximum
bereikt is, zal een eventuele promotie van een 3e team niet worden toegestaan.
Verkiezing commissies (Carin)
Kascontrole
Afgelopen seizoen hebben Ans Poolen en Mark Stultiëns het kasboek van de WDC gecontroleerd. Voor Ans was dit de 2 e
keer en betekend dat iemand anders het stokje van haar moet overnemen. Mark mag nog een jaar blijven als hij dat
natuurlijk wil. Mogelijk dat J.P. Hendrix die zich als reserve had opgegeven zich weer wil aanmelden.
Ralf Baten
Reserve: Helga Snellen
Arbitrage
We vragen ook dit jaar weer één speler uit elke divisie om plaats te nemen in de arbitragecommissie.
Eredivisie: Eerste divisie: Angelo Sonnemans
Tweede divisie: Robin Lantinga
Derde divisie: Linda Snellen
Feest 35 jaar bestaan WDC
Op 15 juni 2020 bestaat de WDC 35 jaar en dan willen we natuurlijk weer een klein feestje organiseren. Het zal niet
meevallen om het vorige te evenaren maar met hulp van een aantal mensen( 3 of 4) gaat dat zeker lukken
Ruud van Cuijck
Rick Veugelers
Dimitri Triekels
Regioteams (Martien)
De Fanatics hebben afgelopen seizoen gespeeld in de hoofdklasse van de superleage en zijn geëindigd op de 5 e plaats en
dat is een prima prestatie. Ook volgend seizoen komen ze weer uit in de hoofdklasse en hopen ze op veel supporters bij de
thuiswedstrijden. Het team gaat verder met de zelfde spelers en dit zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Marie Hendrikx
Davy Cardinaal
Martijn Soentjens
Rick Veugelers
Paul Wacanno
Patrick Opbroek
Davyd Venken
Patrick van Veldhoven
Jannick Vankan

Ook het Meierij team van de WDC draaide een goed seizoen en werd 2e in de poule. De halve finale moesten zij spelen
tegen Tilburg. Dit was een spannende wedstrijd waarin de WDC verschillende wedstrijdpijlen onbenut liet en TDV er toch
nog met de winst vandoor ging om later voor het 2 e jaar oprij de finale te winnen. Volgend jaar verandert de opzet van de
Meierij competitie, er wordt een sterke en een minder sterke poule gemaakt. De hoogste 2 van de sterke poule spelen
hierna de finale. De winnaar van de minder sterke poule promoveert naar de sterke poule.
De WDC zit in de sterke poule en kan dus rekenen op betere tegenstanders.
De spelers van het Meierij team voor volgend seizoen zijn:
•
•
•

Noud Custers
Martin Hessels
Martien van Kuijk
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ronald van Bilzen
Joey Greijn
Michael Timmermans
Roel van Bilzen
Dimitri Triekels
Johan Stals
Gert Wevers
Nick Hendrix
Ashley Verspaget
Mandy Moonen
Hanny van Kuijk
Yvon Graus
Danique Stroek
Manita Schmitz

Toernooien (Carin)
De meeste aangevraagde toernooien voor het nieuwe seizoen staan inmiddels al online. Wil je een of meerdere toernooien
organiseren neem even contact met me op er kunnen namelijk nog toernooidata in optie staan die nog niet online te zien
zijn.
De toernooidata voor de WDC toernooien zijn als volgt:
8 September: Super Cup: Aod Thoear 1 – Quincy 2. Café De Hook
9 September: Openingstoernooi
Café De Hook
27 Januari: Gesloten WDC
14 April: WDC Masters
28 April: Finaledag WDC Cup
Café De Hook
2 Juni: Divisiekampioenschappen
Café De Hook
Voor de Gesloten WDC en de Masters word de locatie zo snel mogelijk bekend.
Bij deze toernooien doen wij zelf de wedstrijdleiding.
Data TacTicTour
5 Oktober
28 December
4 Januari
8 Maart
31 Mei
Bij deze toernooien is het de bedoeling dat het lokaal de wedstrijdleiding doet. Er zullen bij alle tactictours iemand van het
bestuur aanwezig zijn mocht er hulp nodig zijn. Wij zorgen voor een laptop met het nodige programma en
wedstrijdformulieren. Van de verenigingen vragen we alleen een goede inzet en goede zin.
Competitie 2018 – 2019 (Maik)
Vorig seizoen
Te laat inleveren van de wedstrijd uitslag:
1x te laat ingeleverd: 40 teams
2x te laat ingeleverd: 4 teams
3x te laat ingeleverd: 4 teams
Totaal is er dus 60x een wedstrijd te laat ingeleverd door 48 verschillende teams.
Vorig jaar was dit 59x door 43 teams.
Er zijn dus wel een stuk minder teams met puntenaftrek tegenover vorig jaar.
Er zijn afgelopen seizoen weinig problemen geweest. Uiteindelijk zijn er 3 teams geweest die het einde van de competitie
niet hebben gehaald.
Komend seizoen
Dit jaar is de teller gestopt bij 112 teams. We hebben er dit jaar voor gekozen om de divisies niet vanaf bovenaan aan te
vullen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er minder extra promoties nodig waren. Voor komende seizoen zijn alle ere, eerste en
Bankrekening NL59ABNA0467175942

Kamer van Koophandel Reg. 40177001

Weerter Darts Competitie
http://www.wdc-darts.nl
info@wdc-darts.nl

tweede divisies gevuld met 11 teams. Bij de derde divisie zijn er 2 poules van 11 en 2 van 12 teams. We hebben ons best
gedaan om zoveel mogelijk verzoeken toe te wijzen maar dit is helaas niet voor ieder team gelukt. Er waren veel aanvragen
voor zoveel mogelijk op vrijdag te spelen. Om te voorkomen dat er in 1 poule dan maar 1 vrijdagavond team was hebben we
dit zoveel mogelijk verdeeld.
Promotie degradatie voor het komend seizoen
• Eredivisie degradatie de laatste 2
• 1e divisie promotie de nummers 1 degradatie de laatste drie.
• 2e divisie promotie nummers 1 en 2 degradatie de laatste drie.
• 3e divisie promotie nummers 1 en 2 + beste nummer 3
Bij grote verandering voor seizoen 2019 / 2020 kan door het bestuur voor extra promotie of degradatie worden
besloten.
De indeling
We zullen ook dit seizoen de eerste 2 weken wat coulanter zijn met het inleveren van de uitslagen i.v.m. nieuwe teams.
Vanaf speelweek 3 begint de teller weer te lopen.
WDC Cup (Martien)
De loting voor de eerste ronde:
Helmi’s 2 – Vino’s Place 99
Café Jonas 1 – DC ‘t Verschil 3
Matchpoint 1 – DC Oad Leivere 2
De Kleine Winst – DC de Bullwippers
Bie Briels 3 – DC ‘t Kreanke 3
Café Quincy 4 – DC de Moesdijk 1
DC ‘t Lamme Handje – Vreug of laat 69
House of Billiards 1 – DC de Schans 1
DC de Pegelpikkers 4 – Vreug of Laat 2
Microbar 3 – Bie Briels 1
DC de Tram 1 – Vino’s Place 2 Droeftoeters
DC de Leemskuil 1 – DC de Pegelpikkers 1
Café Quincy 1 – ZigZag Dart team 1
DC de Leemskuil 2 – DC Oad Leivere 1
DC de Stuiterbal 2 – DC Dart Mares 2
DC Sjaen 2 – DC Richard’s Bar
DC de Moesdijk 2 – DC de Hook 2
DC de Schans 2 – DC de Prins 6
DC Dart Mares 1 – Café Quincy 3
DC de Pegelpikkers 2 – DC ‘t Kraenke 2
Bie Briels 4 – DC Colibri 1
Don Papi 1 – Helmi’s 1
Bie Briels 5 – DC9 II
Vino’s Place 5 – Café Keent 1
Maroy bar 1 – DC de Pegelpikkers 3
Maroy bar 3 – Café Jonas 5
Matchpoint 2 – DC de Lions
Pins & Pints 5 – Maroy bar 2
Café Jonas 3 – DC Itter 3
Non Blondes – Two Jacks 1
DC de Hook 6 – Microbar 1
Two Jacks 3 – DC Itter 1
Vino’s Place Angels – Bie de Tied 2
Vino’s Place 1 – Cambrinus Bar Budel
DC de Prins 5 – Bie Briels 2
DC Itter 2 – DC de Prins 4
DC de Knup – DC de Stuiterbal 1
DC de Hook 8 – DC de Hook 3
DC Le-Nie – Wups Pub 3
DC Bert’us – Dutch Courage
DC ‘t Verschil 2 – DC ‘t Verschil 1
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DC Geraats – Bie de Tied 1
DC de Hook 5 – DC ‘t Haasje
Vreug of Laat 1 – DC de Hook 1
Biermanns Heroes – No Surrounder
Microbar 2 – Vreug of Laat 55
Café Jonas 2 – DC de Triviant 2
Vino’s Place 8 – Two Jacks 2
DC Colibri 2 – DC ‘t Sinterkläöske
DC ‘t Kraenke 1 – DC Aod Thoear 1
Wups Pub 2 – Wups Pub 1
Rondvraag
Ad vraagt of er vanuit het publiek nog vragen zijn.
Erik Smits
Het Boerenbal is op maandag in de eerste competitie week en op 4 mei, Nationale Dodenherdenking, zijn ook gewoon
wedstrijden.
Ad: We gaan proberen hier in de toekomst rekening mee te houden.
Ruud van Cuijck
Er waren twee teams op dezelfde factuur gezet. Hier is iets fout gegaan met het overmaken van de contributie. De vraag is
of deze facturen gescheiden kunnen worden.
Ad: Het is voor ons enorm veel werk om alle teams binnen een kroeg op 1 factuur te zetten. Wel zullen we nog even
uitzoeken of er te veel geld is overgemaakt.
Glenn Brankeart
Glenn vraagt de microfoon en doet zijn verhaal over darteritis. Hij heeft zelf darteritis opgelopen en kon daardoor niet meer
actief zijn in competitie verband. Hij vraagt iedereen respect te hebben voor darters met darteritis, het overkomt je en daar
kan je zelf niets aan doen.
Angelo Sonnemans
Als een team in de eerste helft van de competitie stopt vervallen alle punten, waarom in de tweede helft niet?
Ad: Als het in de tweede helft gebeurt heeft ieder team al 1 keer tegen het betreffende team gespeeld. Daarom blijven die
punten staan.
Angelo Sonnemans
Tijdens de tactictour heeft iemand als singel speler gegooid, daarmee is hij niet akkoord.
Ad: Er hangen spelregels aan wanneer dit gebeurt, maar er staat nergens beschreven dat iemand daarom niet mee mag
doen.
Sluiting
Ad sluit om 20:41 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.
Uitdelen wedstrijdmappen
•
Eredivisie
•
Eerste divisie A
•
Eerste divisie B
•
Tweede divisie A
•
Tweede divisie B
•
Tweede divisie C
•
Derde divisie A
•
Derde divisie B
•
Derde divisie C
•
Derde divisie D
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