
  
  
 

 
 

Datum 21 maart 2012, 20.00 uur    
Aanwezig 

 

 

Afwezig met 

kennisgeving 

Locatie 

Bestuur: Tom, Rinus, Jan-Willem, Hans en Bas  
Leden: Babette, Gijs, Tim, Ashley en Kelly 
  
 
Sito, Greet, Betty, Edwin en Michel 
Kantine Break Out 

Blad 1 van 2 
 

Betreft Algemene ledenvergadering Break Out 2012 

 Onderwerp 
 

Actie/inbreng 

 Rinus opent 20.00 uur Rinus

 Notulen ALV 2011 worden doorgenomen Allen

 Ins en outs van de dartteams (DBMN) voor het komende seizoen worden 
besproken 

Allen

 Kascontrole voor 2013= Tim, reserve Gijs, voor 2014= Gijs Allen, Gijs en Tim

 Financieel jaarverslag: Jan Willem geeft een korte toelichting. Conclusie, 
er wordt te weinig gespaard om over 3 jaar nieuwbouw te plegen. 
(vergunning verloopt op 8-9-2015) Resultaat moet omhoog 

JW

 Rinus geeft een toelichting op de stijging van contributie met € 0,50 per 
maand en prijsstijging van consumpties 

Rinus

 Betaling contributie is dit jaar goed verlopen  Rinus

 In overeenstemming met Darthouse Cothen is besloten de Gesloten 
Wijkse weer 2x in Cothen en 2x in Wijk te laten plaats vinden 

Allen

 Er kan weer ingeschreven worden voor de zomeravond competitie, 4 
teams hebben interesse 

Allen

 We kunnen nog veel sponsors gebruiken, dus als je iemand weet… Allen



 

 
   

 
 

 
 

Datum 21 maart 2012 
Onderwerp ALV 2011 
Blad 2 van 2  

 
 

 

 Rinus heeft iemand op de jeugd darts instuif van de DBMN gesproken 
over Dartstars. Dit is een aparte competitie met 10 rondes. Wellicht 
interessant voor Breakout om binnen te halen. Rinus heeft binnenkort een 
gesprek met de organisator 

Rinus

 Agenda van de jeugdranking wordt doorgenomen Allen

 Stichting Wijksport is definitief uit elkaar, Rinus ligt toe Rinus

 JW geeft aan dat de captains de teams weer kunnen inschrijven voor 
volgend seizoen. Inschrijfdatum is 1 juni 2012. Teams 2 weken van te 
voren betalen en opgeven 

 Tom legt een optie voor nieuwbouw uit. Het is vergelijkbaar met ons 
huidige pand. Tekeningen zijn bij Tom op te vragen. Bestuur zal zich hier 
het komende jaar over buigen 

Tom

 Rondvraag: 
Gijs: Waarom krijgen we van DBMN niet meer rankings? Antwoord: iedere 
door DBMN aangewezen locatie heeft 2 rankings, dus is er geen 
onderscheid 

Allen

 Einde ALV 21.15 uur 

 


