Algemene Vergadering PDC-NOP
De datum: 7-6-2019
Locatie: 208 Urk

1. Opening
Jan Kluin (waarnemend voorzitter) heet iedereen welkom. We zijn blij om te zien dat jullie
gekomen zijn.

2. Voorstellen initiatiefnemers PDC-NOP
De initiatiefnemers stellen zichzelf voor:
Jan Kluin: Algemeen bestuurslid, maar in de opstartfase tevens waarnemen voorzitter
Dennis Tosijn: Voorzitter
Henk Brouwer: Penningmeester
Robin Draaisma: Algemeen lid en tevens belast met indeling van teams
Evelien Raven: Secretaris

3. Waarom PDC-NOP
Vanuit verschillende kanten zijn er bij de initiatiefnemers signalen binnengekomen waarbij
het gevoel ontstond dat er toch de nodige onvrede is over het reilen en zeilen binnen de
FDD. Dit heeft enerzijds te maken met de samenstelling van het bestuur, anderzijds met
afwikkeling van zaken. Het bestuur van de FDD bestaat op dit moment uit 3 leden. Dit zijn te
weinig mensen om een goed bestuur te vormen en er is sprake van functievermenging.
Daarnaast zijn het allen personen vanuit dezelfde plaats wat het idee versterkt dat
beslissingen niet altijd zuiver worden genomen. Er zijn de nodige problemen met tussen het
bestuur en de commissieleden (wedstrijdleiding). Deze problemen worden met regelmaat op
multimedia besproken. Ook over de wijze van indelingen en wedstrijdtoekenning worden de
nodige vragentekens gezet.
Daarom is er een groep ontstaan die zich in wil zetten voor de leden uit de regio en het
darten in het algemeen. De bestuursleden komen verspreid uit het gehele gebied. Waar het

om gaat is dat de mensen op een goede manier kunnen genieten van de mooiste sport die er
bestaat (want dat is het toch). En hier zijn we dan. We hebben er wel over gesproken of we
een nieuwe bond op wilde starten of dat we een gooi zouden doen naar een overname van
het huidige bestuur van de FDD. Aan alle 2 de opties zitten voordelen en nadelen. Wij
hebben er voor gekozen om over te gaan naar een nieuwe bond. Het gevoel bestaat dat de
naam die de FDD op dit moment heeft geen positief beeld geeft van onze wensen en dat
deze naam nog lang een negatief effect zal hebben.

4. Wat is jullie keus?
We hebben de aanwezige mensen gevraagd of zij konden aangeven waar hun voorkeur naar
uitgaat. Willen jullie de overstap naar de PDC-NOP maken of blijven jullie liever aangesloten
bij de FDD.
De rede waarom deze vraag is neergelegd is omdat we, voordat we alles volledig neer zetten,
we wel eerst de behoefte bij de leden willen polsen. Als de aanwezige leden massaal
aangeven dat zij zich kunnen vinden in de werkwijze van de FDD en zij er de voorkeur aan
geven zich daar in te schrijven moeten wij overwegen of we het opstarten van een nieuwe
bond wel moeten voortzetten.
Vanuit deze vraag is direct een levendige discussie ontstaan. De tegenvraag was direct of het
ging om de huidige FDD, of met de FDD waarin wij als volledig bestuur zouden fungeren.
Motivatie van de aanwezige leden is dat het toch zonde was als er een tweedeling ontstaat
en dat er toch echt een manier moet zijn om het op te lossen. De FDD is een bestaande bond
en heeft op basis hiervan al de nodige zaken op poten staan en een kaspositie.
De aanwezige leden geven aan dat het de voorkeur geniet als er een gesprek op gang komt
tussen het bestuur van de FDD en PDC-NOP om te kijken op welke wijze de 2 bonden bij
elkaar kunnen komen. Een van de bestuursleden van de FDD is aanwezig en er wordt direct
een afspraak gemaakt. Er wordt tevens afgesproken dat er 2 onafhankelijke leden, als
toehoorders, bij dit gesprek aanwezig zullen zijn. Deze 2 leden zijn Dennis van Beesten en
Dirk Schenk. Als een van deze 2 niet aanwezig kunnen zijn kan Johannes Brouwer aangehaakt
worden bij dit overleg.
En toen ging het licht uit…
Voor de PDC-NOP is het wel van belang dat dit gesprek voor de ALS van de FDD gehouden
wordt. De afspraak wordt gezet op woensdag 12 juni 2019.
5. Met dit besluit komt de rest van de agenda te vervallen en wordt de vergadering gesloten.
Omdat het licht uit is gegaan kan er ook niet meer gedart worden. Het licht is trouwens in
het hele blok uit.
We bedanken de aanwezige leden voor hun input en de locatie 2018 op Urk voor het
beschikbaar stellen van hun ruimte.

