
  
  
 

 

 

datum 8 mei 2019 20:00 uur    

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

  

Locatie 

 Nidjat Agajev, Babette van Lunssen, Jac Allers, Gerrit Lancee, Betty van Berkel, Edward 

Stoffer, Henk Nijmeijer, Anja Jacobs, Gerda van der Poel, Wesley kuijer, Soraya 

Oostveen, Jan-Willem Schoonderwoerd, Gijs van Beest, Albert Vermeer  

Geen lid, wel aanwezig; Ria Stoffer                                                                    

Afwezig met kennisgeving; Bas Pot, Jordy Weyrer, Lex van Berkel, Rik van Berkel, Jordan 

Evertse, Robert Voerman, Martijn Versteeg, Gert Dirksen 

 

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

 

Breakout 

 

Blad 1 van 5 

 

Betreft Algemene Ledenvergadering BreakOut 2019 

 Onderwerp 

 

Actie/inbreng 

  Max opent de ALV om 20.00 Max 

 Notulen ALV 2018 worden doorgenomen. Er zijn geen op of aanmerkingen. 

 

Bestuur 

 Gerda van der Poel en Soraya Oostveen hebben de kascontrole uitgevoerd 

en goedgekeurd.  

 

kascontrole 

Kascommissie 

 Jaarverslag + Financiën ligt ter inzage voor de leden. 

Kascontrole voor volgend jaar wordt gedaan door  Soraya Oostveen en 

Nidjat Agajev. 

De winst over 2018 is 6.396,57 

De contributie en de prijzen binnen Breakout blijven ongewijzigd. 

Allen 

 Inschrijving DBMN is iets anders als vorige jaren, er moet nu een pasfoto 

bijgevoegd zijn. Alle teams moeten ervoor zorg dragen dat de contributie 

voor de competitie voor 30 mei bij Greet is.  

 

 

 

 

Allen 
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Evaluatie bardiensten van de competitieavond. 

BO Revolution en de Bitches vinden het prima zo. 

Max zijn team BO1 vindt het niks. Teveel geregel met 5 man, en gooien en 

bardienst, is niet ideaal. Het is fijn dat Tom bijspringt tot en met de hapjes.  

Wesley, team Super Horden Bro’s loopt hier ook tegenaan.  

Een team met 6 spelers vangt het makkelijker op als een team met 5 

spelers. 

Ondanks dat het niet ideaal is zo, gaan we toch zo verder. Er is geen 

andere oplossing om de bardiensten anders te regelen. 

Ria vindt dat het wel eerder kenbaar gemaakt mag worden als er hulp nodig 

is. Nu wordt het niet aangegeven terwijl zij misschien best had gekund.  

Dus geef het op tijd aan in de vrijwilligersapp, misschien is er iemand 

beschikbaar. 

 

Bestuur, Allen 

 Jeugd 

Tim en Wesley doen de jeugd om de week op vrijdagavond. Om 18.15 gaat 

Breakout open, om 19.00 beginnen en vaak is het om 21.00 uur afgelopen.  

Er is nu een vaste groep van 8 á 9 leden tussen de 10 en 14 jaar.  

Anja, Gaat de jeugd ook competitie spelen? 

 - dit lukt nog niet omdat de jeugd vaak nog andere verplichtingen hebben 

op die dag. 

Henk, Wordt het gepromoot dat er jeugddarten is?  

- Ja op fb en Max benaderd jeugd via zijn werk. 

Betty, leg ook folders neer bij de nieuwe kapper op de Horden, daar komt 

heel veel jeugd. -Hier gaan we achteraan. 

Soraya, Is naschoolse opvang een idee?  

- dit is vaak in de middag, aangezien we dan allemaal werken is dit lastig in 

te vullen. Ria zegt dat we het ook kunnen navragen of er mensen evt 

beschikbaar zijn. Als er iemand beschikbaar is dan gooien wij zeker een 

balletje op bij de naschoolse opvang.  Edward wil er best een keer zijn dan. 

 

 

 

                                 Tim 

 De grote schoonmaak 

Vorig jaar was het goed verzorgd en gezellig en is er een hoop werk 

verricht. De aankomende grote schoonmaak staat nu gepland op  

Zaterdag 6 juli van 10.00 tot 13.00 uur incl. een verzorgde lunch 

Bestuur, Allen 
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 Website 

Vorig jaar is toegezegd dat de website met deze ALV online is en werkt. Dit 

is gelukt! Voor 90% is deze in orde. Er moeten nog wat kleine 

aanpassingen gebeuren. De site blijft up to date, vooral ook voor de  

mensen zonder facebook en instagram.  

Henk houdt de dinsdagavondstanden bij.  

Verder staat alles er op, agenda met alle toernooien en activiteiten, alle 

standen. Zie je nog fouten geef het door, we zitten nog in de opbouwfase.  

De website is gemaakt door een professionele ICT’er voor 600 euro. Dit is 

inclusief onderhoud en 2x advies. Het beheer doen wij verder zelf. 

Neem een kijkje op www.breakoutwijkbijduurstede.nl 

 

                           Bestuur 

 Wedstrijdreglement 

Wat maakt dat iemand naar de winnaars of verliezersronde gaat. We gaan 

hier over stemmen. 

 

Optie 1 (doet de bond ook)   

16 stemmen 

 

Gewonnen legs,  

Onderling resultaat,  

evt shootout  

 

Optie 2      

2 stemmen 

 

Gewonnen wedstrijden,  

Onderling resultaat,  

Gewonnen legs 

 

Optie 1 gaan we vanaf nu bij elk toernooi handhaven 

Bestuur, Allen 
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 Nieuwe pand, 

15 jaar zijn we er inmiddels al mee bezig. SWS denkt goed met ons mee. 

-Nieuwbouw is financieel niet haalbaar. 

-CDW gaat waarschijnlijk ook nieuwbouw doen. Hier kunnen wij dan evt 

bij in. Maar volgens SWS krijgt CDW dit financieel ook niet voor elkaar, 

dus ook deze optie vervalt. 

-Jeu de Boules is uit de hal bij Daily Fit. Daily Fit breidt nu uit naar achter. 

Boven de oude ruimte van de Jeu de Boules wordt een verdieping 

gemaakt. Op deze verdieping kunnen wij. We hebben dan een eigen 

opgang, eigen bar en keuken (in eigen beheer) De ruimte is 21 meter bij 

16 meter (nu hebben we 24 bij 12 meter) Dat is goed voor 12 banen. 

Alles komt op onze etage, bar, keuken, wc, opslag. Er komt naast een 

trap ook een lift naar de etage. Er mag ook een inpandige rookruimte 

komen, een balkon is evt ook een optie. 

De maximale kosten  wat Breakout kan betalen is 10.000 euro per jaar, 

incl gas, water en licht. 

In dit plan krijgen wij steun van SWS en de gemeente. 

Het is momenteel ook de enige optie die open staat.  

We hebben de tekeningen binnen, de vraag is krijgen wij toestemming om 

deze te gaan intekenen? Als de tekening klaar is dan komt daar een 

financieel plaatje uit. Als dat allemaal rond is dan beleggen we een BLV 

om alles voor te leggen en te stemmen hierover.  

De planning is dat alles klaar is in oktober 2020 

Nidjat, Zijn we net zo vrij als hier om te doen wat we willen 

-dat hebben we wel geëist, we hebben alles in eigen beheer en alleen wij 

hebben de sleutel, geen derden. Het is onze plek. 

Nidjat, krijgen we geen problemen met toernooien en zo en wij zijn 

luidruchtig dan? Hier kunnen we altijd in overleg mocht er overlast zijn 

Abert, voor hoeveel jaar is het? 

- dit wordt allemaal vastgelegd op papier 

Er is unaniem voor gestemd voor goedkeuring om de tekening te gaan 

intekenen. 

De gemeente gaat ons handhaven omdat we officieel al niet meer in dit 

pand mogen zitten. Tom en Max gaan samen met SWS naar de 

gemeente zodat we tot de nieuwe locatie klaar is mogen blijven zitten hier. 

Dit moet geen probleem opleveren. 

Bestuur 
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 Rondvraag; 

 

Ria, waarom worden er geen kosten berekend met bv de zomercompetitie 

-Het is meer voor de fun en is nog nooit gedaan. Evt kosten worden 

terugverdiend met de barinkomsten 

Nidjat, Op dinsdagavond veel nieuwe leden, meer betrokkenheid tonen 

-Nieuwe leden krijgen een mail en verwijzingen naar de site voor 

informatie  e.d.  

Jac, Met toernooien de rookregels aanhalen. 

- Het staat in het reglement, als er iets voorvalt meldt het bij de 

wedstrijdleiding, de volgende keer wordt het ook gemeld voor het toernooi 

om hier rekening mee te houden  

Jac, De borstels werken niet 

- Er worden nieuw besteld 

Albert, Het team is gestopt en ik kan niet darten nu buiten mijn schuld om 

wat nu? 

-Het team heeft de beslissing gemaakt en jij bent de dupe ervan 

geworden. Voorstel is om een oproep te plaatsen voor of een nieuw team 

of ergens bij aan sluiten. 

Gerda, Mogen niet-leden ook stemmen? 

-Nee niet-leden en ere-leden mogen niet stemmen 

Allen 

  Einde vergadering om 21.30 Bestuur 

   


