
  
  
 

 

 

datum 17 mei 2018 20:00 uur    

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

  

Locatie 

 Nidjat Agajev, Jordy Weyrer, Babette van Lunssen, Marcel Kerver, Sjors van 

Wolfswinkel, Jac Allers, Gerrit Lancee, Betty van Berkel, Edward Stoffer, Henk Nijmeijer, 

Anja Jacobs, Gerda van der Poel, Wesley kuijer, Rick Schrijvers, Frans Schaap, Soraya 

Oostveen, Jan-Willem Schoonderwoerd, Remco Beckers, Gert Dirksen, Gijs van Beest, 

Rik van Berkel, Albert Vermeer  

Geen lid, wel aanwezig; Hans van Berkel                                                                       

Afwezig met kennisgeving; Klaas van Beest, Lex van Berkel, Ronald Balfoort, Bas Pot 

Tim van Berkel, Tom van Lunssen,Kelly van Lunssen, Max van der Vliet, 

Greet Kok 

Breakout 

 

Blad 1 van 4 

 

Betreft Algemene Ledenvergadering BreakOut 2018 

 Onderwerp 

 

Actie/inbreng 

  Max opent de ALV om 20.00 Max 

 Notulen ALV 2017 worden doorgenomen. 
Max merkt op dat de statuten en notulen nog niet zichtbaar zijn voor de 

leden. Hier wordt aan gewerkt. Er komt een nieuwe website. Op 

donderdag 24 mei gaat Max met Rinus naar de notaris om de sla vast te 

leggen. Daarna komt alles op de site wanneer die in gebruik is genomen. 

 

Bestuur 

 Gerda van der Poel en Babette van Lunssen hebben de kascontrole 

uitgevoerd en goedgekeurd. 

 

 

kascontrole 

Kascommissie 

 Jaarverslag + Financiën ligt ter inzage voor de leden. 

Kascontrole voor volgend jaar wordt gedaan door Gerda van der Poel en 

Soraya Oostveen. 

Allen 

 Verzoek aan iedereen om zijn naam, achternaam en e-mailadres op te 

schrijven.  

 

 

 

 

Allen 
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 Competitieavond. 

Tom gaat stoppen met de bardienst op maandagavond, er zijn 3 opties 

om voor te leggen 

Optie 1; Tamara wil evt de maandagavond op zich nemen. Om dat alleen 

te doen lukt niet, er zijn minimaal 2 personen nodig. En bij ziekte e.d. is er 

niemand aanwezig om het op te vangen.  

Optie 2; Is spelen op een andere avond. Tom wil evt wel de vrijdagavond 

op zich nemen. Er is echter maar 1 team die ook naar de vrijdagavond wil. 

De woensdagavond is ook een optie, alleen is er dan geen barbezetting, 

omdat Lex en Jordy ook gaan stoppen met de bardienst. 

Een oplossing is om de leden te vragen om per team 2 leden beschikbaar 

te stellen die verantwoordelijk zijn voor de bar voor die avond.     

Optie 3; 1 of 2 teams naar de dinsdag zetten. Dan is Breakout toch open 

ivm de clubavond. De teams zijn dan wel verantwoordelijk voor de bar. 

Niet dat dit op de schouders van de barvrijwilliger van de dinsdag komt.   

 

Gerda; Tamara toch vragen voor de maandag en dan 1 iemand erbij van 

het team. Omdat Tamara er niet is kan dit niet kortgesloten worden. 

Anja; Tom evt 1e stukje bardienst draaien en daarna verder draaien door 

het team dat verantwoordelijk gesteld is voor die avond.  

Edward: Elk team zijn eigen teams bedienen. Max zegt dan is er geen 

overzicht en staan er ineens 6 mensen achter de bar.  

Gijs; Tom niet inplannen maar meer als extra zien. 

  

10 minuten pauze voor overleg met de teams. 

 

Conclusie; BO1, Bitches, SuperHorden Bro’s, en Outsiders blijven op de 

maandagavond. BO Horden 3 en Revolution blijven op de 

woensdagavond. De bardiensten worden per team volgens een rooster 

ingepland. Wesley Kuijer geeft aan soms wel een bardienst te willen 

draaien op woensdagavond. Tom zegt, misschien Tamara ook vragen of 

zij een dienst wil draaien. Kelly zegt, je mag ook iemand meenemen voor 

de bardienst, vriend of vriendin etc. 

 

Als team ben je verantwoordelijk voor die avond. Dus op tijd aanwezig, 

kassa ophalen, opstarten en ook weer netjes afsluiten etc, 

  

De bardiensten van de Bekerweek vangt het bestuur op. 

Bestuur, Allen 
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 Financiën; 

Breakout is financieel gezond. De winst over 2017 is  4.749,87 euro 

Er is winst maar minder als we zouden willen. Door tegenvallende 

opkomst op de dinsdagavond is er minder baromzet. Ook is Breakout 

minder verhuurd. De verhuur van Breakout komt op 50 euro per dagdeel 

(was 35 euro) Raad ons aan bij familie en vrienden! Het is een toplocatie. 

We zijn ook wat sponsoren kwijt geraakt. Inmiddels is daar hard aan 

gewerkt en hebben we weer aardig wat nieuwe erbij.   

 

Maandag 28 mei gaat het bestuur met Stichting WijkSport om tafel over 

het nieuwe pand. Komt er een nieuw pand dan komen de hypotheek- 

kosten toch al snel op de 1.100-1.300 euro. Is dat haalbaar? Kunnen we 

de kosten dan wel dekken? Dit is kenbaar gemaakt aan SWS. Wij gaan in 

overleg hierover en zoeken naar een passende oplossing.  

Als we hier nog een jaar zitten dan moet er wel wat geld beschikbaar 

gesteld worden voor o.a. de reparatie aan het dak. 

 

Bestuur 

 Toernooien; 

Alle 2e zaterdagen komen per direct te vervallen. De animo is te klein en 

wederom geen barvrijwilligers. In plaats hiervan komt er periodiek iets 

anders zoals bv een blind koppel of 170 toernooi. Wel een darttoernooi 

maar met een andere setting. Tom, Max, Tim zullen de bar en 

wedstrijdleiding op zich nemen.  

De 4e zaterdag blijven onder leiding van Soraya, Jasper en Tom. Ook met 

een lotto maar met meer prijzengeld. 1e plaats 100/150 euro .De overige 

prijzen worden verdeeld van het inschrijfgeld. De sponsoren betalen de 

100/150 euro. Dit trekt meer mensen van buitenaf, dus meer baromzet. 

Open Wijk wordt ook met een geldbedrag  gespeeld. 

Bestuur 

 Jeugd; 

Tim gaat de jeugd opstarten in samenwerking met Cothen. De jeugd gaat 

spelen op vrijdagavond of zondagochtend. Tim wil de jeugd laten proeven 

van het darten d.m.v. een 3x gratis kennismakingsavond dit gaat 

plaatsvinden in de zomer.  

Tim 

 Rinus; 

Er wordt vriendelijk verzocht om te komen op de afscheidsreceptie van 

Rinus. Hij heeft veel werk voor Breakout verricht en Breakout groot 

gemaakt. 

 

Bestuur 
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 Mededelingen; 

Max gaat proberen Breakout te verhuren aan het Revius voor bv 

sporttoernooien. 

 

De banden met Dartvereniging Cothen worden aangescherpt en opgepakt 

wie weet kan hier weer een leuke samenwerking uit ontstaan.  

  

Oproep voor vrijwilligers. Weet je iemand geef het door aan het bestuur. 

(evt betaald) 

Edward; 1 tip wees aardig voor je vrijwilligers,overleg goed met ze. Hij 

vond zich niet echt vriendelijk behandeld in het verleden. Ga niet lopen 

zeuren, geef geen geld maar een schouderklopje. 

Liever wil het bestuur ook geen betaalde vrijwilligers. Als we ons alle 60 

inzetten dan is dat ook niet nodig. 

 

30 juni grote schoonmaak bij Breakout. Aanmelden bij het bestuur. Buiten 

en binnen wordt dan aangepakt.  

Het is van 10.00-13.00 (incl. lunch) 

 

Marcel, Henk en Tim hebben de voorgevel al onder handen genomen.  

Bestuur 

 Rondvraag; 

 

Nidjat; Verzoek om toernooi 2e zaterdag toch door te laten gaan.  

-Tom zegt als jij de bar dan draait. Er zijn geen vrijwilligers voor die avond 

beschikbaar. 

-Frans zegt misschien samenwerken met Cothen of Houten  

-Max zegt beter 1x groot dan 2x half  

 

Rick schrijvers; stopt met de bardienst op dinsdag, wel wil hij soms op 

zaterdag draaien.  

 

Anja; De boel binnen bij Breakout een beetje oppimpen, er staat veel 

oude zooi.  

-We kunnen kijken met de grote schoonmaak of we er iets aan kunnen 

doen.  

Allen 

  Einde vergadering om 21.30 Bestuur 
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  Allen 

 

 

 

 

 


