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Algemene Ledenvergadering van vrijdag 3 September 2021 bij Café-Zaal 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
We hebben helaas al vroeg in het seizoen moeten communiceren dat de competitie en de WDC cup uitgesteld werden tot
nader bericht, en vervolgens hebben we begin dit jaar moeten communiceren dat beide competities geen doorgang meer
zouden vinden. Naast het feit dat we niet konden darten, hebben we helaas ook moeten communiceren dat het 35 jarig
WDC Feest niet door kon gaan.
Naast al dit slechte nieuws, hebben we gelukkig ook beter nieuws ontvangen. Zoals vorig jaar op de ALV aangekondigd is,
kwam er een bestuursfunctie beschikbaar. Hier hebben we een aanmelding op ontvangen.
Als laatste hebben we natuurlijk de dagelijkse post ontvangen, en verstuurd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld rekeningen en
reclame. En hebben we de aanmeldingen van de teams voor het nieuwe seizoen weer ontvangen.
Verslag Penningmeester
Door de pandemie bestaat afgelopen boekjaar het kasboek van de WDC uit bijna alleen vaste kosten.
Daarnaast is afgelopen seizoen alle contributie terugbetaald.
Ook het niet doorgaan van de geplande feestavond heeft de eerder gemaakte begroting geen goed gedaan.
Achter de schermen hebben we een behoorlijke aanpassing gedaan aan onze website. Deze kosten zijn ook terug te vinden
in ons kasboek.
Alles bijeen: Totale inkomsten waren €13.157,50. Totale uitgaven van afgelopen seizoen waren €21.042,00
Alles bij elkaar hebben we ongeveer €8000,00 moeten interen op de rekening van de WDC.
Voor diegene die interesse hebben kunnen deze inzien, meld je dan zo meteen even bij mij.
Op 20 augustus is het kasboek van de WDC gecontroleerd door Helga en Linda Snellen. Linda is aanwezig en zal hier
verslag van doen.
Verslag Kascontrolecommissie
Linda Snellen geeft aan dat ze openlijk zijn ontvangen en in alle rust de boekhouding hebben kunnen bekijken. Ze geeft aan
dat er een klein foutje was ontdekt, wat inmiddels al door Ad is opgelost. Verder ziet alles er heel verzorgd uit.
Verkiezing Kascontrolecommissie 2021-2022
Linda mag nog een jaartje blijven in de kascommissie, wie wil haar daarin bijstaan? Vorig seizoen was Thom Koolen
reserve.
Dit jaar meldt Frank Poolen zich aan om samen met Linda de kas te controleren.
Begroting Seizoen 2021 – 2022
De begroting voor seizoen is ook gemaakt en goedgekeurd door het bestuur. Voor diegene die de begroting willen zien
krijgen de mogelijkheid deze in te zien. Als er interesse is meld je dan even bij mij.
Afgelopen seizoen
Normaal gesproken maak ik een kort verslag van de zaken die afgelopen seizoen de revue zijn gepasseerd.
Dit onderwerp wil ik net als vorig seizoen overslaan omdat er binnen de WDC zich niets heeft voorgedaan i.v.m. het
vervelende corona virus.
Bestuur voorstelling 2021 – 2022
Iedere 2 jaar moet de vraag worden gesteld aan de zittende bestuursleden of zij door willen gaan. Dit jaar hebben Ad en
Davy hierop positief gereageerd en zijn weer voor twee jaar verbonden aan het WDC bestuur.
• Voorzitter, penningmeester en ledenadministratie: Ad Brekoo
• Secretaris, webmaster en vicevoorzitter: Davy Cardinaal.
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• Bestuurslid en Competitiebegeleider: Maik Brentjens.
• Bestuurslid, Regioteam coördinator en WDC Cup: Martien van Kuijk.
• Bestuurslid, Toernooien en Commissies: Mandy Triekels
Afscheid bestuursfunctie Carin
Ad:
Carin ken ik al een behoorlijk lange tijd, ben er zelfs mee getrouwd, maar laten we dat deel overslaan en een korte
chronologie van de tijd van Carin binnen de WDC bekijken.
•
In het seizoen 1997-1998 is Carin als darter begonnen bij de WDC.
•
In Seizoen 2000-2001 is ze gevraagd om het meierijteam te versterken. Destijds was de WDC- ranking de
graadmeter om geselecteerd te worden voor een van de regioteams binnen de WDC.
•
In seizoen 2005-2006 is zij de toen zittende coach opgevolgd van datzelfde meierijteam.
•
In het seizoen 2010-2011 heeft ze het bestuur versterkt als bestuurslid en heeft dat seizoen nog afgemaakt als
coach.
•
Daarna heeft ze zich volledig gestort in het bestuurs-leven als toernooi coördinator.
•
Zoals bij eenieder in zijn leven veranderen er zaken waardoor er keuzes gemaakt dienen te worden en na lang
hierover te hebben nagedacht heeft ze besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
Mede doordat ze zich meer dan 20 jaar heeft ingezet voor de WDC in verschillende hoedanigheden hebben we als bestuur
gemeend dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Natuurlijk doen we dat met een bloemetje. Het bloemetje heeft ze
inmiddels tijdens de laatste bestuursvergadering gehad (Foto), een diner-bon voor een door haar uit te kiezen restaurant en
haar als erelid te benoemen binnen de WDC.
Carin:
Dank je wel allemaal voor het vertrouwen de afgelopen jaren. Ik heb het met veel plezier gedaan en ik zal het zeker gaan
missen. Jullie komen me vast nog wel tegen ik blijf gewoon darten.. Mandy heel veel succes in het bestuur.
Voorstellen Mandy Triekels
Ad:
Afgelopen jaar na onze oproep in de vorige ledenvergadering heeft zich daarop 1 persoon gemeld. Mandy Triekels heeft
schriftelijk gemeld dat zij interesse heeft in een functie binnen het bestuur. Er zijn geen andere aanmeldingen
binnengekomen, wat inhoud dat Mandy zal worden opgenomen als bestuurslid binnen ons bestuur. We wensen Mandy dan
ook veel succes in deze functie. Zij mag als nieuw bestuurslid vanaf nu aanschuiven aan deze tafel.
Voor wie haar niet kent zal Mandy zich even kort voorstellen.
Mandy kon er helaas zelf niet bij zijn om zich even voor te stellen, maar heeft het volgende ingestuurd:
Hallo allemaal,
De meeste mensen weten al wie ik ben, voor degene die mij nog niet kennen; Mijn naam is Mandy Triekels, ik woon met
mijn man Dimitri en ons dochter Amy in Neeroeteren. Ik ben inmiddels 15 jaar lid bij de WDC en heb in diverse divisies en
teams gespeeld, maar sta nu sinds 2 jaar alleen nog als WDC lid op papier.
Ik heb mij opgegeven om de functie van Carin over te mogen nemen, en het is mijn bedoeling om deze met net zo veel
energie en liefde als Carin te vervullen.
Als jullie verder nog iets van mij willen weten, dan vraag maar raak!
WDC Informatief
WDC Feest
Zoals ik eerder al aangaf bij de uitgegane stukken, hebben we besloten het 35 jarig WDC feest af te gelasten. Helaas zullen
we dus tot 2025 moeten wachten op het volgende feest om het 40 jarig bestaan te vieren.
Corona maatregelen
Hierover kunnen we vrij duidelijk zijn. De maatregelen die van toepassing zijn vanuit de overheid, zijn de maatregelen waar
we ons aan moeten houden. Voor de teams die in België moeten spelen geldt dan ook dat de Belgische regels van kracht
zijn.
Voor informatie, zie de volgende websites:
NL: https://www.rivm.nl/
BE: https://www.info-coronavirus.be/nl/
Geen wedstrijd mappen meer
Binnen het bestuur hebben we er over nagedacht hoe we enkele kosten kunnen drukken, en daarbij kwamen we uit bij de
wedstrijdmappen. De informatie die hier in zat, stond grotendeels ook al op de website. Bij de downloads op onze website
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hebben we nu de uitleg toegevoegd voor het aanvragen van een wachtwoord (dit is voor de captains), het invullen van een
wedstrijd uitslag en een download waarin het speltype per divisie staat. Doordat dit nu allemaal digitaal is geworden, kunnen
we afstappen van de fysieke wedstrijdmappen. Dit jaar hebben we daar echter een kleine verassing bij. Omdat het WDC
Feest niet door heeft kunnen gaan, zijn we blijven zitten met de presentjes die we hadden besteld. De presentjes zijn
lederen hoesjes met het WDC logo erop om pasjes in te bewaren. Deze worden dit jaar eenmalig uitgedeeld met daarin de
team pas en de nieuwe spelerspassen.
Wijzigingen reglementen
Er zijn dit jaar geen wijzigingen in de reglementen.
Regioteams
We gaan dit jaar weer spelen met 2 regioteams van de WDC. De Fanatics zullen gaan spelen in de hoofdklasse van de
superleage en ook hebben we weer een meierij team van de WDC. Beide competities zullen zoals het er nu voor staat eind
September starten. Zodra de speeldatums definitief zijn zullen deze worden vermeld op onze website. We hopen dat er op
de speeldagen weer veel supporters aanwezig zijn om de teams aan te moedigen.
The Fanatics Weert
De spelers van Fanatics in het komende seizoen zijn:
Davy Cardinaal
Jeffrey van Egdom
Joey Greijn
Robbie Knops
Colin Philippi
Patrick van Veldhoven
Davyd Venken
Paul Wacanno
WDC Meierij Cup
De spelers van het WDC Meierij team in het komende seizoen zijn:
Martien van Kuijk
Jeroen Stoffels
Ronald van Bilzen
Jean Marie Hendrikx
Michael Timmermans
Roel van Bilzen
Dimitri Triekels
Johan Stals
Gert Wevers
Nick Hendrix
Bas Manders
Maik Brentjes
Martin Hessels
Rick Veugelers
Daphne Vleeshouwers
Hanny van Kuijk
Mandy Triekels
Denice Doorman
Kicky Stoffels
Manita Schmitz
Toernooien
Er zijn een aantal toernooien die op de kalender staan. Wil je toernooien organiseren, meld dat dan bij de
toernooicoördinator via de mail. Aangemelde toernooien tellen mee voor de ranking. Voor de WDC toernooien wachten we
nog even de aanbevelingen en regels af die er door de overheid voor corona gesteld worden, houd daarvoor de agenda op
de site in de gaten.
Competitie
Afgelopen jaar hebben we helaas maar 1 bekerweek gehad. Er valt dus verder niet veel over de competitie te zeggen. We
zijn door een late afmelding op een mooi aantal van 99 teams uitgekomen. We zijn blij dat de animo voor het darten nog zo
hoog ligt. Er zullen dit seizoen 9 poules van 11 zijn. We starten met 1 eredivisie, 2 eerste divisies, 3 tweede divisies en 3
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derde divisies. Doordat er vooral 1e divisies zijn weggevallen hebben we iets meer teams van de 2e divisie moeten
doorschuiven. We hebben dit gedaan door een ranking te maken van alle teams per divisie. Hieruit zijn de teams met het
hoogste gemiddelde per wedstrijd eventueel gepromoveerd.
Promotie degradatie voor het komend seizoen
• Eredivisie degradatie de laatste 2
• 1e divisie promotie de nummers 1 degradatie de laatste 3.
• 2e divisie promotie nummers 1 en 2 degradatie de laatste 2.
• 3e divisie promotie nummers 1en 2
De indeling
Derde divisie A
Helmi’s, DC de Schans 2, DC Colibri 2, Bie de Tied 1, Wertha BrewPub 1, Don Papi 1, Pins & Pints 4, Biermanns Heroes,
DC de Hook 9, Café ‘t Paljaske A, Aod Bosseve
Derde divisie B
Bie de Tied 3, DC de Leemskuil 1, Vreug of Laat 2, DC Itter 2, DT De Moeësdiêk, Heidegoud 2, HOB Zoepnikkels 180, DC ‘t
Kraenke 1, Angels Army, Naeve Naartje, DC ons Lieske 2
Derde divisie C
DC Thalia, Wertha Brewpub 2, Pink Ladies, DC ‘t Kraenke 4, Bie Briels 5, No Surrounder, DC De Prins 1, Café ‘t Paljaske B,
Café Quincy 1, DC de Pegelpikkers 2, Pins & Pints 3
Tweede divisie A
DC ‘t Verschil 3, Non Blondes, Vreug of Laat 69, Pins & Pints 5, Maroy Bar 1, DC de Lions 1, DC Dart Mares 2, DC De Prins
5, House of Billiards 1, Cafe Jonas 6, DC Sjaen 2
Tweede divisie B
Bie de Tied 2, Two Jacks 1, DC De Kleine Winst 1, Pins & Pints 2, Café Jonas 2, Wolves, DC de Knup, DC de Hook 7,
Heidegoud 1, Bie Briels 4, Café Quincy 4
Tweede divisie C
DC 9 I, Vreug of Laat 55, DC de Schans 1, DC de Lions 2, DC de Leemskuil 2, De Bludsköp, Vino’s Place 1, DC Bert’us,
Maroy Bar 3, DC ‘t Kraenke 2, DC de Hook 5
Eerste divisie A
Café Jonas 1, DC Vreug of Laat 1, Two Jacks 3, DC ‘t Verschil 2, Vino’s Place 5 Droeftoeters, Wups Pub 3, DC de Hook 8,
Café Quincy 3, DC de Triviant, Bie Briels 2, DC ‘t Kraenke 3
Eerste divisie B
Dutch Courage, Two Jacks 2, DC ’t Haasje, DC ’t Sinterkläöske, ZigZag Dartteam 1, Bie Briels 3, DC De Winst 2, DC Oad
Leivere 1, Wups Pub 2, DC de Hook 3, DC 9 II
Eredivisie
DC Itter 1, DC Colibri 1, DC De Prins 4, Wups Pub 1, Café Jonas 3, DC Aod Thoear 1, Bie Briels 1, DC de Hook 1, DC de
Hook 2, Vino’s Place 99, Café Quincy 2
Commissies
Verkiezing arbitrage commissie
Zoals elk jaar zijn we ook dit jaar weer op zoek naar mensen voor in de arbitragecommissie. Graag vanuit elke divisie 1
persoon, dus wie voelt zich geroepen. Het is al heel lang geleden dat de arbitragecommissie in actie is moeten komen en ik
verwacht niet dat dat heel snel zal gebeuren.
Ere:Tom Reemers
1e: Angelo Sonnemans
2e: Evert Koenen, Frank Poolen
3e: Linda Snellen
WDC Cup
Cafe Jonas 1 - DC de Pegelpikkers 2
Bie Briels 3 - DC Itter 1
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DC de Lions 1 - DC Vreug of Laat 1
House of Billiards 1 - DC de Hook 1
Café Quincy 4 - HOB Zoepnikkels 180
Pins & Pints 4 - Café Jonas 3
DC de Hook 9 - Cafe Jonas 6
Bie de Tied 2 - Wolves
DC ‘t Sinterkläöske - DC Itter 2
DC De Prins 4 - Café Quincy 3
Maroy Bar 1 - Café Quincy 2
Vino's Place 5 Droeftoeters - DC Colibri 1
DC de Schans 2 - Wups Pub 1
Two Jacks 2 - DC de Schans 1
Bie Briels 5 - DC de Hook 5
Vreug of Laat 55 - Two Jacks 3
Maroy Bar 3 - Café ‘t Paljaske B
Wertha Brewpub 2 - Don Papi 1
DC de Triviant - DC 't Kraenke 3
DC Sjaen 2 - Bie Briels 1
Bie Briels 4 - de Bludsköp
DC 't Kraenke 4 - DC 't Verschil 3
Vreug of Laat 2 - DC Aod Thoear 1
DC ons Lieske 2 - Café ‘t Paljaske A
Aod Bosseve - DC de Leemskuil 2
Heidegoud 1 - No Surrounder
DC de Leemskuil 1 - DC de Hook 7
Heidegoud 2 - DC Dart Mares 2
DC De Prins 5 - Bie de Tied 3
Two Jacks 1 - DC de Hook 2
Pins & Pints 5 - DC9 II
DC de Hook 8 - Wertha BrewPub 1
Biermanns Heroes - DC De Kleine Winst 1
Wups Pub 2 - DC Oad Leivere 1
DC Colibri 2 - Bie de Tied 1
Vino's Place 1 - DC 't Kraenke 1
Vreug of Laat 69 - Angels Army
Café Jonas 2 - Bie Briels 2
DC 't Verschil 2 - DC 't Haasje
Wups Pub 3 - Café Quincy 1
DC 't Kraenke 2 - DC de Hook 3
DC De Winst 2 - Vino's Place 99
ZigZag Dartteam 1 - Dutch Courage
DT De Moeësdiêk - Helmi's
Rondvraag
Ruud van Kuijk – Is het mogelijk om al eerder te loten voor de beker i.v.m. het vrij nemen voor wedstrijden?
Antwoord: Momenteel nog niet mogelijk met het systeem wat achter de website hangt. We kunnen hier wel rekening mee
houden dat de beker rondes zo spoedig mogelijk worden afgerond.

Sluiting
Ad sluit om 20:28 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.
Uitdelen Spelerspassen
•
Derde divisie C
•
Derde divisie B
•
Derde divisie A
•
Tweede divisie C
•
Tweede divisie B
•
Tweede divisie A
•
Eerste divisie B
•
Eerste divisie A
•
Eredivisie
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