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Algemene Ledenvergadering van donderdag 22 September 2022 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 
Naast alle dagelijkse post, zoals rekeningen en reclame, hebben we de aanmeldingen van de teams voor het nieuwe 
seizoen weer mogen ontvangen. 
 
Daarnaast is het grootste uitgegane stuk wat we afgelopen seizoen hebben verstuurd natuurlijk de communicatie omtrent 
het corona virus. Door dit virus hebben we moeten besluiten de competitie tijdelijk stil te leggen en uiteindelijk konden we 
het seizoen slechts met een halve competitie afmaken. Laten we hopen dat we dit na deze vervelende periode nooit meer 
hoeven te doen besluiten. 
 
Ook krijgen we ieder jaar wel wat klachten over specifieke situaties die zich tijdens het seizoen voordoen. Deze proberen we 
altijd zo goed en snel mogelijk af te handelen. 
 
Als laatste hebben we nog een aantal uitnodigingen ontvangen van teams die een kampioensreceptie organiseerden. Daar 
proberen wij als bestuur ook altijd even tijd voor te maken om deze teams te bezoeken en te feliciteren met hun behaalde 
kampioenschap. 
 
Verslag Penningmeester 
Net als ieder jaar worden de cijfers van de kas bekend gemaakt tijdens de ledenvergadering.  
De totale inkomsten waren €20.607,50. Totale uitgaven van afgelopen seizoen zijn gelijk aan de inkomsten. 
 
Diegene die interesse hebben kunnen deze inzien, meld je dan zo meteen even bij mij. 
 
Verslag Kascontrolecommissie 
Op 13 september zijn de financiën van de WDC gecontroleerd door Linda Snellen en Frank Poolen. Beide zijn aanwezig en 
Frank heeft in het kort verslag gedaan over hoe de controle is gegaan. Het eindresultaat is dat de kas akkoord is bevonden. 
 
Verkiezing Kascontrolecommissie 2021-2022 
Voor het controleren van het financiële deel zal volgens onze regels Linda moeten worden vervangen door een ander, Frank 
kan nog een jaar aanblijven in de kascontrolecommissie. 
 
Nu rest het ons alleen nog om hier 1 nieuwe kandidaat voor te noteren om dit ook komend seizoen samen met Frank Poolen 
vlot te laten verlopen. Helaas komen hier vanuit het publiek geen reacties op en is besloten dat Linda ook nog een jaartje 
mag blijven zitten. 
 
Begroting Seizoen 2022 – 2023 
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 
Afgelopen seizoen heeft wederom in het teken gestaan van corona. Dit heeft geleid tot het stopleggen van de competitie. Na 
openstellen van de cafés hebben we gelukkig nog een halve competitie kunnen spelen. 
 
Desondanks zijn er in de halve competitie toch een klacht binnengekomen. Het gaat hier om het roken tijdens de 
wedstrijden. Er zijn teams bij die er een sport van maken om na iedere set met zijn allen buiten gaan staan roken.  
Nu hebben wij er niks op tegen om buiten te gaan staan roken, dat moet men dan zelf weten maar laat daardoor de 
wedstrijd niet teveel uitlopen. Er zijn darters bij de dag daarop weer vroeg uit de veren moeten. 
 
Dan nog een voorkomend probleem. Afgelopen seizoen, dit ondanks dat er maar een halve competitie is gespeeld zijn er 
teams bij die de laatste wedstrijd gewoonweg niet komen opdagen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de teams die niet zijn 
komen opdagen dat de borg van €50,00 vervalt en opnieuw moet worden voldaan. Maar ook onbegrip bij een aantal teams 
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die daardoor benadeeld zijn en eigenlijk valt dit door het niet komen opdagen onder de categorie competitievervalsing. 
Natuurlijk zijn en blijven er legitieme zaken waardoor een wedstrijd niet gespeeld kan worden, daar weten wij als bestuur 
dan vooraf van.  
 
Bestuur voorstelling 2022 – 2023 
Iedere 2 jaar moet de vraag worden gesteld aan de zittende bestuursleden of zij door willen gaan. Dit jaar hebben Maik en 
Martien 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.  

• Bestuurslid en Competitiebegeleider: Maik Brentjens.  

• Bestuurslid, Regioteam coördinator en WDC Cup: Martien van Kuijk.  

• Bestuurslid, Toernooien en Commissies: Mandy Triekels 

 
WDC Informatief 
Reminder geen wedstrijdmappen 
Vorig jaar hebben we tijdens de ALV bekend gemaakt dat er geen wedstrijdmappen meer worden uitgedeeld. Na deze 
vergadering zullen dus slechts de teampassen, nieuwe spelerspassen, en blokken met wedstrijdformulieren worden 
uitgedeeld. Voor de nieuwe teams onder ons, op de website staan downloads waar de uitleg te vinden is hoe je als captain 
of reserve captain een wachtwoord kunt aanvragen voor het invullen van de wedstrijd uitslagen. En er is een download te 
vinden waarin het speltype per divisie staat. Mocht je er toch niet helemaal aan uit komen, neem dan contact met mij op via 
info@wdc-darts.nl 
 
Pasfoto’s 
Omdat het ieder jaar veel problemen geeft om voor alle spelers de pasfoto’s te vergaren, hebben we besloten dat de 
pasfoto’s, en dus de spelerspassen, vanaf volgend seizoen 10 jaar geldig zullen zijn. Dat zullen we alleen voor de te 
vernieuwen foto’s invoeren, dus het duurt nog 5 jaar voordat iedereen een spelerspas heeft die 10 jaar geldig is. Aangezien 
we de meest rare foto’s voorbij zien komen, vragen we iedereen om even de moeite te nemen om een goede foto te 
verzorgen, zodat je er dan weer 10 jaar mee vooruit kunt. 
 
Regioteams 
Afgelopen jaar waren er 2 regioteams namens de WDC, de Fanatics in de superleague hoofdklasse en een team in de 
meierij competitie van de SDOB. 
De Fanatics hadden helaas een iets minder seizoen waardoor zij degradeerden en dit jaar gaan uit komen in de 
overgangsklasse. Vanuit hier zullen ze weer gaan strijden voor promotie terug naar de hoofdklasse. 
Het meierij team van de WDC eindigde dit jaar boven aan in de poule en omdat de finaledag niet door ging i.v.m. corona zijn 
ze automatisch kampioen geworden en hebben hiermee de titel geprolongeerd. 
Aankomend seizoen zal er ook een nieuw team van de WDC gaan strijden in de Brabant cup van de SDOB dit nieuwe team 
is samen gesteld door een paar fanatieke WDC leden en zal de thuiswedstrijden ook gaan spelen bij Café de Hook. 
De WDC is komend seizoen dus goed vertegenwoordigd in de verschillende klassen voor de regioteams en hopelijk kunnen 
alle teams rekenen op een groot thuispubliek om de darters net dat beetje extra te geven. 
 
The Fanatics Weert 
De spelers voor de Fanatics komend seizoen zijn: 
Davy Cardinaal 
Roel Geelen 
Joey Greijn 
Jeffrey Mevissen 
Colin Philippi 
Martijn Soentjens 
Patrick van Veldhoven 
Davyd Venken 
Paul Wacanno 
 
WDC Meierij Cup 
De spelers voor het meierij team zijn: 
Martien van Kuijk 
Ronald van Bilzen 
Roel van Bilzen 
Maik Brentjens 
Denice Doorman 
Jean-Marie Hendrix 
Nick Hendrix 
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Martin Hessels 
Hanny van Kuijk 
Domenico Lauritano 
Bas Manders 
Johan Stals 
Kicky Stoffels 
Jeroen Stoffels 
Michael Timmermans 
Mandy Triekels 
Rick Veugelers 
Daphne Vleeshouwers 
Gert Wevers 
Heidi van der Wielen 
 
WDC Brabant Cup 
De spelers voor de brabantcup zijn: 
Dennis Beeren 
Stephan Berendsen 
Stephan Bernaerts 
Deveny Egging 
Ilona eikenboom 
Dennis van Gansenwinkel 
Jeroen Gijbels 
Lincy Gloudemans 
Yvon Graus 
Geert Jacobs 
Randy Knapen 
Mart Kneepkens 
Maud Knoops 
Patrick van de Laar 
Maurice Moons 
Kevin Nesselaar 
Ceirdwyn Persy 
Leon Rijnders 
Joop de Vries 
Paul Wijnen 
Darcy Zegveld 
Pascal Nijssen 
 
Toernooien 
We hebben inmiddels al 2 toernooi reeksen in de WDC agenda geplaatst. Maar er is nog altijd plaats voor meer! Dus mocht 
je nog graag een toernooi willen organiseren dit seizoen, neem dan even contact met mij op en ik zal ervoor zorgen dat ook 
deze netjes op de site en onze FB pagina vermeld zullen worden. 
 
Ons openingstoernooi dit seizoen zal plaatsvinden op vrijdag 30 September om 20:00u bij Café Zaal de Hook. 
 
Competitie 
Afgelopen jaar werd de competitie helaas na 3 a 4 speelweken weer onderbroken  Gelukkig konden we in maart weer 
opstarten om alsnog een half seizoen af te kunnen maken. Ik wil graag even terugkomen op de laatste 2 speelweken. Deze 
wedstrijden mogen niet naar achteren verplaats worden. Dit heeft afgelopen seizoen voor vervelende situaties gezorgd, 
zowel voor tegenstanders maar ook voor ons als bestuur. Ik wil dan ook de dringende oproep doen om deze wedstrijden op 
tijd naar voren te verzetten mocht dit nodig zijn.  
 
Komend seizoen 
De teller qua teams is dit jaar geëindigd op 94 teams, hier zijn wij zeer tevreden mee. We zijn blij dat de animo voor het 
darten nog zo hoog ligt. We zullen de competitie starten met 6 poules van 12 teams en 2 van 11 teams. We starten met 1 
eredivisie, 2 eerste divisies, 2 tweede divisies en 3 derde divisies. Doordat alle poules dit jaar gevuld zijn van bovenuit 
beginnend bij de eredivisie, hebben we een redelijk aantal teams 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 
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• Eredivisie degradatie de laatste 2 
• 1e divisie promotie de nummers 1 degradatie de laatste 2. 
• 2e divisie promotie nummers 1 en 2 degradatie de laatste 3. 
• 3e divisie promotie nummers 1en 2 
 
De indeling 
 
Derde divisie A 
Wups pub 5, DC de Lions 1, Café ’t Paljaske B, Pins & Pints 4, DC de Hook 9, DC de Vrullie, DC ’t Kraenke 4, Pink Ladies, 
Vreug of Laat 55, Café Quincy 1, DC de Prins 1 
 
Derde divisie B 
DC Colibri 2, Pins & Pints 5, Aod Bosseve, Wups Pub 6, DC de Hook 7, Café de City, Bie de Tied 3, DC Itter 2, Geweun 
Gooien!, Café Jonas 4, Bie Briels 5 
 
Derde divisie C 
Heidegoud 2, Biermanns Heroes, DC ’t Kraenke 1, Don Papi 1, Pins & Pints 2, Naeve Naartje, DC de Leemskuil 1, raRe 
Brewpub 1, DC ons Lieske, Helmi’s, Aod Bosseve 2, Angels Army 
 
Tweede divisie A 
Pins & Pints 3, DC ’t Kraenke 2, Wups Pub 2.0, Bie de Tied 2, Café ’t Paljaske A, DC Bert’us, Bie Briels 2, DT De 
Moeesdiek, DC De Kleine Winst 1, DC De Leemskuil 2, Vreug of Laat 2, ZigZag Dartteam 1 
 
Tweede divisie B 
Bie de Tied 1, Maroy Bar 3, DC ’t Kraenke 5, DC de Lions 2, DC Thalia, DC Dart Mares 1, DC de Hook 5, DC de Prins 5, DC 
’t Verschil 3, Wolves, DC Oad Leivere 1, DC 9 I 
 
Eerste divisie A 
Two Jacks 1, Wups Pub 2, Maroy Bar 1, DC Colibri Legends, Vino’s Place 5 Droeftoeters, Café Quincy 4, DC de Hook 3, 
Café Jonas 3, DC de Knup, DC de Prins 4, Vreug of Laat 69, DC ‘t Haasje 
 
Eerste divisie B 
Heidegoud 1, Dc ’t Kraenke 3, Two Jacks 2, Two Jacks 3, DC de Hook 8, DC ’t Verschil 2, Café Jonas 1, Vino’s Place 1, 
Café Quincy 3, DC ’t Sinterklaoske, DC Sjaen 2, Bie Briels 3 
 
Eredivisie 
Wups Pub 1, Wups Pub 3, Café Quincy 2, DC Colibri 1, DC de Hook 1, DC itter 1, DC de Hook 2, DC Vreug of Laat 1, Bie 
Briels 1, Vino’s Place 99, Dutch Courage, DC 9 II 
 
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. 
 
Eredivisie: Tom Reemers 
1e divisie: Frank Poolen 
2e divisie: Angelo Sonnemans 
3e divisie: Linda Snellen 
 
WDC Cup 
Café ‘t Paljaske A - DC Vreug of Laat 1 
Cafe Jonas 1 - Café Quincy 2 
DC de Lions 2 - DC De Prins 4 
Bie Briels 3 - Wups Pub 2.0 
Café Quincy 3 - DC9 II 
DC de Vrullie - DC Itter 1 
DC de Lions 1 - DC de Hook 3 
DC de Hook 9 - DC 't Verschil 3 
DC ’t Sinterkläöske - Vreug of Laat 2 
Pins & Pints 4 - DC 't Kraenke 3 
Bie de Tied 1 - Two Jacks 1 
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Wups Pub 6 - raRe BrewPub 1 
Maroy Bar 1 - Aod Bosseve  
DC 't Kraenke 4 - DC Thalia 
Vino's Place 5 Droeftoeters - Geweun Gooien! 
DC de Leemskuil 2 - cafe de city  
Café Quincy 1 - DT De Moeësdiêk 
DC ’t Haasje - Bie de Tied 3 
Bie Briels 5 - DC Itter 2 
DC Oad Leivere 1 - DC 't Kraenke 1 
Maroy Bar 3 - Bie Briels 2 
Wups pub 5 - Two Jacks 2 
Vreug of Laat 55 - Wups Pub 3 
Aod Bosseve 2 - Vino's Place 99 
DC De Kleine Winst 1 - DC de Hook 1 
Vino's Place 1 - DC Colibri 1 
Helmi's - Don Papi 1 
ZigZag Dartteam 1 - Biermanns Heroes 
Wups Pub 2 - Wolves 
Café Jonas 4 - Heidegoud 2 
DC de Leemskuil 1 - Café ‘t Paljaske B 
DC de Hook 7 - Bie de Tied 2 
DC Bert'us - DC Colibri Legends  
DC 't Kraenke 2 - Wups Pub 1 
DC de Knup - DC de Hook 2 
DC de Hook 8 - DC ons Lieske  
DC Dart Mares 1 - Two Jacks 3 
Heidegoud 1 - DC de Hook 5 
DC De Prins 5 - DC Colibri 2 
DC 't Verschil 2 - Café Quincy 4 
Vreug of Laat 69 - DC Sjaen 2 
Dutch Courage - DC 't Kraenke 5 
Café Jonas 3 - Angels Army 
  
Rondvraag 
Er zijn dit jaar geen vragen. 
 
Sluiting 
Ad sluit om 20:25 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 
 
Uitdelen Spelerspassen 

• Eredivisie 

• Eerste divisie A 

• Eerste divisie B 

• Tweede divisie A 

• Tweede divisie B 

• Derde divisie A 

• Derde divisie B 

• Derde divisie C 
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