
Concept: Notulen Algemene Leden Vergadering 05-09-2020 
Aanwezige bestuursleden: Ronald Schilder (waarnemend voorzitter), Astrid van de Meiden, John 

Hermsen (a.i.), Ricardo Broekhof (a.i.), Bianca Mertens (a.i.). 

Aanwezige leden: Johan Janssen, Nick Graffe, Bart van der Zon, Bertus Durge, Davey Links, Charlene 

Bijwaard, Peter Voetman, Renate van der Giezen, Bianca Broekhof, Arvin Singh, Frank Bos, Bert 

Hogenbrik, Jose Huijbens-Meijer, Willem Goossens 

Afwezige leden (wel vooraf aangemeld): Richard Heuverkamp, Nick Hoogerwerf 

1. Opening 

Ronald opent de agenda om 14:03. Hij legt uit dat de ALV uitgesteld is naar aanleiding Corona en 

heet iedereen welkom. 

2. Vaststellen agenda 

Punt 8; Wijzigingen reglement komt te vervallen in verband met de onduidelijkheid over een 

eventueel seizoen. 

Punt 10; begroting wordt opgenomen in punt 6; financiële situatie.  

3. Stemmen Voorzitter 

Ronald geeft aan dat het bestuur hem heeft voorgedragen als voorzitter en vraagt de vergadering 

hierover te stemmen. Er wordt een stemcommissie gevormd met Frank Bos, Davey Links en Bianca 

Broekhof. 

Ronald wordt unaniem gekozen tot voorzitter, de stemcommissie geeft aan dat er geen enkele 

‘tegen’ of ‘neutrale’ stem is binnengekomen. 

 

4. Stemming en benoeming bestuursleden a.i. 

Ronald vraagt nu de vergadering om te stemmen voor de aanstelling van Bianca Mertens, Ricardo 

Broekhof en John Hermsen als algemene bestuursleden. De stemcommissie is gelijk aan de vorige. 

Resultaten stemmen: Frank Bos geeft uit naam van de stemcommissie aan dat alle 3 de leden bij 

meerderheid zijn gekozen als bestuursleden. 

 

5. Notulen vorige vergadering 

Ronald vraagt of er nog vragen zijn over de notulen van de voorgaande vergadering. Er zijn geen 

vragen of opmerkingen en de notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

6. Financiële situatie DVK, o.a. Kascommissie, Decharge 

Ronald geeft aan dat Frank Bos en Davey Links aanwezig zijn als kascommissie en geeft hen het 

woord. 

Frank Bos legt uit wat de rol van de kascommissie is, waarbij zij de boeken controleren en bij akkoord 

decharge verlenen. Hij geeft aan dat hij het huidige bestuur nu géén decharge kan verlenen omdat zij 

geen inzage hebben gehad in de boeken. Hij legt uit dat de commissie het bestuur disculpatie kan 



verlenen in het kader van onbehoorlijk bestuur, zoals beschreven in het burgerlijk wetboek artikel 

2:9 lid 2. Dit houdt in dat het bestuur inzage geeft in de acties die genomen zijn om onbehoorlijk 

bestuur tegen te gaan. Davey Links heeft zich hier in verdiept om te bepalen of het bestuur wel of 

niet verantwoordelijk is voor onbehoorlijk bestuur. 

Davey geeft aan dat alles wat hij bespreekt bewijsbaar en op verzoek kunnen de leden hier inzage in 

krijgen. Hij stelt dat het huidige bestuur voldoende aan de kascommissie heeft kunnen aantonen dat 

de tekortkoming niet aan hen te wijten is, alsmede dat zij niet nalatig zijn geweest in het treffen van 

maatregelen om onbehoorlijk bestuur te voorkomen. Davey zegt dat de kascommissie een tijdslijn 

heeft opgesteld. Hij geeft aan dat het huidige bestuur aanmaningen hebben gestuurd naar de 

voormalige penningmeester, dit blijkt ook uit de notulen. 

Het huidige bestuur heeft voldoende acties genomen om deze situatie in het vervolg te voorkomen. 

Voorbeelden hiervan zijn dat de bankrekening niet meer toegankelijk is door slechts 1 persoon. Er 

wordt een 4-ogen principe gehanteerd. Frank vult aan dat het huidige bestuur het mogelijk heeft 

gemaakt dat ieder bestuurslid nu de administratie in kan zien, wat voorheen niet mogelijk was. Hij 

waardeert deze transparantie. Davey vult aan dat de administratie nu geautomatiseerd is. Hij vraagt 

aan de vergadering of zij het bestuur disculpatie wil verlenen. 

Davey geeft aan dat het huidige bestuur hen gevraagd heeft om hen disculpatie te verlenen. Hij zegt 

dat na het bekijken van alle bewijslast, de kascommissie de vergadering adviseert om de disculpatie 

te verlenen. 

Bart vraagt of ze dan niet eerst inzage in de boeken moeten hebben. Frank geeft aan dat er aan meer 

dan € 12000,- aan vraagposten waren. Gisterenavond heeft de voormalig penningmeester 

aangegeven dat hij bereid is om deze vragen te beantwoorden. Frank gaat samen met de advocaat, 

aangesteld door het bestuur, en Davey de administratie controleren. Hieruit kan het gebeuren dat 

alle vragen beantwoord worden, waarna alsnog decharge gegeven wordt. Zo niet, dan verzoeken zij 

de voormalig penningmeester om de vervolgvragen te beantwoorden.  

Als de vergadering geen disculpatie verleend, moet de kascommissie aangifte doen tegen het huidige 

hoofdbestuur. Frank geeft aan dat ze dit niet willen en dat ze het niet nodig achten. Dit gezien het 

feit dat er door het huidige bestuur veel tijd, moeite en energie gestopt is het kloppend krijgen van 

de administratie. Davey stelt dat al vanaf januari 2020 verzoeken gedaan zijn aan de voormalig 

penningmeester om inzage te krijgen.  

Bart vraagt of er een advocaat is ingesteld. Nick vraagt of er nieuwe penningmeester is. Beide vragen 

worden door Frank met Ja. Johan Jansen stelt dat de voormalig penningmeester eigenlijk geen 

penningmeester is en dat in zijn tijd als voorzitter de vrouw van de voormalig penningmeester 

waarschijnlijk de administratie voerde. Hij stelt dat hij niet gelooft dat er geld verduisterd is en dat 

alles uitlegbaar is. In dit kader vindt hij dat het huidig bestuur ‘door’ moet en dat de disculpatie 

verleend moet worden. 

Frank stelt dat hij denkt dat de leden vermoeid raken van het steeds terugkerende fenomeen van 

discussie over de financiële zaken. Hij pleit voor transparantie en gelooft dat het huidige bestuur hier 

de juiste acties op heeft genomen.  

Renate stelt dat de situatie de voormalig penningmeester betreft. Frank legt uit dat disculpatie 

betekent dat de huidige bestuursleden het vertrouwen krijgen om door te gaan, terwijl het 

onderzoek naar de voormalig penningmeester doorloopt. Renate vraagt of het klopt dat de 

boekhouding nog bij de voormalig penningmeester thuis ligt? Dit wordt bevestigd door de 



kascommissie. Renate vraagt of het dan niet gewoon zaak is dat deze administratie ingeleverd wordt. 

Davey zegt dat dit klopt en dat zij meerdere verzoeken hebben gedaan om de spullen in te leveren en 

zelfs hebben aangeboden om de spullen op te halen. Frank geeft nog een aantal voorbeelden waaruit 

dit blijkt. 

Peter vraagt wat er gebeurt als de spullen niet ingeleverd worden. Frank antwoord dat wanneer dit 

gebeurt de kascommissie de vraagposten niet kan beantwoorden en een juridisch antwoord gaan 

zoeken door middel van een gerechtsgang. 

Johan vraagt of de voormalig penningmeester nog in het bestuur zit. Frank zegt dat de termijn van 

deze persoon is verlopen en hij niet verlengd is. Hij geeft aan dat Astrid van der Meiden ad interim de 

rol van penningmeester heeft opgepakt en de kascommissie heeft geholpen bij het vinden van de 

nodige antwoorden en het creëren van de nodige transparantie.  

Bertus vraagt waar de kascommissie zich naar kan richten als zij geen antwoord krijgen van de 

voormalig penningmeester en of het allemaal zo lang moet duren. Frank zegt dat er een tijdslijn is 

vanaf januari waaruit de acties blijken om inzage te krijgen, waarop pas gisterenavond de eerste 

reactie kwam van de voormalig penningmeester. Frank stelt dat wanneer de voormalig 

penningmeester niet of niet tijdig reageert, de kascommissie aangifte moet doen tegen het bestuur. 

De disculpatie zorgt ervoor dat het huidige bestuur niet aansprakelijk gehouden kan worden voor 

onbehoorlijk bestuur. Hij vult aan dat hij respect heeft voor het feit dat de huidige bestuursleden zich 

laten verkiezen, terwijl deze onduidelijkheid heerst.  

Frank herhaalt de vraag of de ALV het huidige bestuur disculpatie verleent. De vergadering stemt 

unaniem voor en verleend het bestuur de disculpatie voor het financiële seizoen 2019-2020. 

Bart vraagt of de vereniging de financiële middelen heeft om een advocaat te betalen. Frank geeft 

aan dat hij vanuit zijn opleiding zelf juridische kennis heeft en deze kennis gebruikt. Hij zegt dat de 

vereniging in principe niet de financiële middelen heeft om een advocaat te betalen. Maar dat 

wanneer het inschakelen van de advocaat nodig is om de nodige duidelijk te krijgen, deze kosten 

verhaald gaan worden op voormalig penningmeester.  

De vergadering vraagt aan de commissie of zij de vorige seizoenen hebben vergeleken met het 

seizoen 2019-2020 om te zien of daar grote discrepanties in zitten. Frank geeft aan dat dit een 

onmogelijke vergelijking is, omdat zij niet weten of er extra, goedgekeurde kosten zijn geweest. Hij 

geeft aan dat ze niet verwachten dat er geen sprake is van malversatie en dat de € 12.000 aan 

vraagposten beantwoord kunnen worden. 

Johan vraagt of de NDB een verzekering heeft voor juridische ondersteuning van lidorganisaties. Het 

bestuur gaat dit uitzoeken.  

De kascommissie geeft aan dat de begroting door bovenstaande onduidelijkheid over het financiële 

seizoen 2019-2020 nu niet gemaakt en besproken kan worden. De commissie geeft aan dat ze via de 

website de leden op de hoogte zullen stellen van de vorderingen. 

7. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

8. Wijzigingen Reglement 

Vervallen 



 

9. Jaarverslag Bestuur 

111 teams, 844 leden. Open Kennemerland 2020 was een groot succes. Veel sponsoracties en een 

toernooicommissie in plaats van 1 of 2 organiserende leden. Hij noemt het aantal deelnemers per 

categorie, 11 sponsoren en het feit dat Open Kennemerland in tegenstelling tot de vorige editie een 

positief financieel resultaat heeft opgeleverd. 

Hij geeft een tijdslijn van het seizoen en de onderbreking door Corona. 

Davey vraagt of de DVK voornemens is om in te stappen op de NDB regeling om 

verenigingstoernooien als ranking te hanteren. Het bestuur antwoord dat ze deze mogelijkheid 

onderzoeken en hier later in de vergadering op terug zal komen. 

 

10. Begroting 

Omdat het seizoen niet doorgaat heeft de DVK geen inkomsten, maar wel doorlopende vaste lasten. 

Om de kosten te beperken is de huur van het huidige bondskantoor opgezegd per 1 oktober 2020. 

De vereniging kan zonder inkomsten de huur niet blijven betalen. Het bestuur is op zoek naar een 

andere locatie tegen sterk gereduceerde kosten.  

Vooralsnog kan de vereniging alle kosten nog voldoen ook zonder de inkomsten van een competitie.  

Nick vraagt of er acties worden genomen om inkomsten te genereren. Astrid zegt dat het bestuur 

gaat onderzoeken of hier acties voor nodig zijn, maar stelt dat het niet per direct noodzakelijk is 

omdat de vereniging flink gesneden heeft in de vaste kosten en ze de overblijvende kosten voorlopig 

kunnen blijven betalen. 

Johan vraagt of de nieuwe locatie bekend is. Astrid zegt dat het niet definitief is, maar dat ze in 

gesprek zijn met Café Sport omdat zij zowel de kantoorruimte als een oefenruimte voor de LaCo 

kunnen faciliteren. 

Johan vraagt of de printer al weg is. De kascommissie beantwoord deze vraag. Frank stelt dat de 

commissie ook over de printer vragen heeft, dat zit in de kascontrole. Dit omdat de printer nog 

steeds aanwezig is, terwijl de commissie vorig jaar het advies heeft gegeven om het contract van de 

printer niet te verlengen. Gezien de missende administratie kunnen ze de vragen over de printer niet 

beantwoorden.  

Nick vraagt of er contact is met de leverancier van de printer. Frank antwoord dat het huidige 

bestuur hier druk mee bezig is en regelmatig contact heeft over de printer en het beëindigen van de 

huur.  

 

11. Verslag vergadering NDB 

Ronald zegt dat punt 11 en 12 gecombineerd worden. Hij is afgelopen zaterdag met Bianca bij de ALV 

van de NDB is waar 12 lidorganisaties vertegenwoordig waren.  

In de vergadering is besloten om op een later moment met verschillende bonden te spreken over het 

meerjarenplan van de NDB. 

In de vergadering is daarna ingegaan op Corona. Ronald schetst een tijdslijn vanaf 15 maart. Hij legt 

uit dat darten valt onder de horecasporten, net als bijvoorbeeld biljart. Toen bleek dat kleine locaties 



niet konden voldoen aan de afstandseisen, heeft de NDB gezorgd dat darten aangewezen werd als 

contactsport. Toen dit lukte heeft de NDB het advies gegeven aan lidorganisaties om 

voorbereidingen te treffen voor het aankomende seizoen. Na de persconferentie in augustus heeft 

de NDB het advies gegeven om in ieder geval te wachten tot 1 januari. Dit omdat de 

coronamaatregelen nu op gemeenteniveau vastgesteld worden. Wanneer gemeentes terugvallen op 

de horecaregels, moet de 1,5 meter in acht genomen worden en kunnen kleine locaties geen 

competitie-darten faciliteren. Omdat de DVK meerdere gemeentes bestrijkt kunnen zij geen eerlijke 

competitie opstarten.  

Ronald geeft aan dat leden en locaties zelf een ranking, competitie en/of toernooien mogen 

organiseren. Maar dat dit niet onder de vlag van de DVK kan.  

Omdat de DVK de voorbereidingen heeft gedaan voor het nieuwe seizoen, kan het bestuur relatief 

snel schakelen als de wet- en regelgeving veranderd.  

Nick vraagt of er plannen zijn om een mini-ranking te organiseren om inkomsten te generen. Ronald 

stelt dat dit mag, maar niet onder de naam van de DVK.  

Een aantal leden stellen dat ze het jammer vinden dat ze niet kunnen darten, maar begrijpen wel de 

afwegingen om het niet te doen.  

Johan vraagt hoe het zit met de afdracht aan de NDB. Ronald stelt dat de consensus binnen de 

lidorganisaties is dat ze zonder competitie geen leden hebben en niet bereid zijn om een afdracht te 

doen. De NDB is aan het onderzoeken hoe ze omgaan met de afdracht.  

De vergadering vraagt of bij een eventueel opstarten van een seizoen de teams zich nog kunnen 

terugtrekken. Het bestuur geeft aan dat dit kan. Voorafgaand aan een eventueel seizoen, geeft het 

bestuur de ingeschreven teams de mogelijkheid om zich terug te trekken.  

Johan vraagt of de ALV het bestuur de mogelijkheid moet geven om eenzijdig, eenmalig de 

wedstrijdreglementen aan te passen met betrekking tot de coronamaatregelen. Ronald bevestigd dit 

en formuleert de vraag: Verleend de vergadering het bestuur de vrijwaring om tijdelijk, eenzijdig en 

alleen in het kader van coronamaatregelen het wedstrijdreglement mag aanpassen? Hierbij zijn 

aanpassingen in het standaard wedstrijdreglement uitgesloten zonder stemming in de vergadering.  

De vergadering geeft unaniem deze vrijwaring aan het bestuur.  

 

12. Corona maatregelen voor nieuwe seizoen 

Behandeld bij punt 11. 

13. Rondvraag 

Er zijn geen aanvullende vragen. Ronald geeft aan dat het bestuur waarschijnlijk overgaat naar een 

vergadercyclus van 1 keer per jaar voor de Algemene Leden Vergadering. 

14. Sluiting 

Ronald sluit de vergadering om 15.15 

 


