
Algemene Leden Vergadering beslissingen verkregen door stemming 

met meerderheid. Ingang 2001. 
 

2001:  

- Alle jeugdtoernooien worden gelijkgesteld aan de volwassen toernooien. 

- De dartoverhemden worden bordeauxrood met gele opdruk van de logo’s. 

 

2002: 

- Er is een lidmaatschap ingesteld voor alle competitie spelers. 

- Tevens wordt het loopjaar naar 1 januari tot 31 december gebracht. 

- De jeugd betaald minder dan de volwassen darters omdat het vaak een  

bij-sport is. 

 

2003: 

- Er wordt voor een eigen locatie gekozen ondanks dat er enkele leden in de 

Hordenhal blijven. 

 

2004: 

- Er is gekozen voor betaalbare unitbouw. 

- Er is gekozen voor polo’s in dezelfde kleuren in plaats van overhemden. 

- Er is gekozen voor bij niet op tijd voldane betalingen heeft Break Out het 

recht om sancties uit te voeren.   

 

2005: 

- Er is gekozen voor een vereniging onder de omni in verband met de komst van 

de bridge waardoor de leden van bestuur de omni vormen en men stemt voor 

de vereniging. Omdat er geen leden het bestuur willen vormen is het bestuur 

van de omni ook het bestuur van de vereniging.  

 

2006: 

- Er is gekozen voor wedstrijdleiding die niet deelneemt en in relatie is tot een 

speler. 

 

  



2007: 

- Er is gekozen voor IVA voor barpersoneel (eind 2007 verplicht gesteld) 

- Er is gekozen om het contributie jaar van 1 januari tot 31 december te laten 

lopen. Dit in verband met de financiële draagkracht omdat dbmn competitie in 

het midden van het jaar betaald moet worden.  

 

2008:  

- Er is gekozen voor een beleid waarin het bestuur geen geld mag verdienen 

aan Break Out. 

 

2011: 

- Er is gekozen voor het alleen parkeren voor de deur van het barpersoneel dat 

met de kassa komt en gaat in verband met de overval reeks in Wijk bij 

Duurstede, en voor laden en lossen.  

 

2016:  

- Er is gekozen voor zwarte polo’s met gele opdruk van de logo’s.  

 

 


