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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PNHDB d.d. WOENSDAG 23 september 
2020 

 
Aanwezig: 
Bestuursleden:      W. van Tiel (voorzitter), A.C. van Dijk (secretaris), M. Kruijswijk     

   (penningmeester) en H. Smit (jeugdleider)  
Ereleden:     H.W.M. Fokkink 
Leden van verdienste    H.W.M. Fokkink, D. Lust   
Verenigingen:     DCA, HDC Den Helder, DDV, OG Den Ilp, DC Purmerend ’66 en   

   S.N.A. (vertegenwoordigd door H. Smit)  
 
Afwezig: 
Bestuursleden     C. Verdel (competitie- en wedstrijdleider) 
Ereleden     B. Graas, J. Kramer, T. Sijbrands,  
Leden van verdienste    C.P.W. van den Berg, B. Graas, J. van Straalen, M.F. van Zanen,  

   J.M.H.C. Vermeulen, C. Westerveld, C. Verdel,  
Verenigingen:    020, VAD, DC Oosterend, EDC Enkhuizen, Kunst & Genoegen,  

   HDC Haarlem, DC IJmuiden, DC Almere en Damcombinatie   
   Zaanstreek.  

  
 
1. Opening 

 
De voorzitter opende de vergadering als volgt: 
 
Heren,  
 
Namens het bestuur van de PNHDB heet ik u van harte welkom. 
Het is vandaag 23 september en we hebben de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die 
oorspronkelijk gepland was op woensdag 8 april. 
Ik hoop, dat we vlot en ter zake de diverse agendapunten kunnen afhandelen. 
Het bestuur verzoekt u, om ook tijdens de korte pauze en na afloop van de vergadering, de 
vereiste afstand in acht te nemen. 
 
Zoals bij welhaast elke Nederlander, is het vocabulaire van de  al of niet besturende dammer 
uitgebreid met woorden en termen als Covid-19, Corona, 
1½ meter samenleving, Corona-functionaris en Protocol verantwoord dammen. 
 
Ik hoef er geen enquête voor te houden om te weten, dat wij als damwereld net als de rest 
van Nederland hier niet op zaten te wachten. 
Daar waar de damsport al in zwaar weer zat, komt dit er nog eens bovenop. 
Her en der is de damsport weer aan het opstarten, maar van diverse spelers heb ik al 
begrepen, dat die een afwachtende houding aannemen om daarmee buiten de gevarenzone 
te blijven.  
Veel dammers vallen nu eenmaal gezien hun leeftijd in de risicocategorie.  
 
Ik had het zojuist over ons vocabulaire en de damsport. 
Helaas, gaat dat niet meer samen, damsport kunnen we uit onze woordenschat schrappen. 
Na een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, worden denksporten en dus ook 
dammen niet meer als sport erkend. 
De onderbouwing hiervan is, dat bij een denksport geen fysieke inspanningen behoeven te 
worden gedaan. 
Een en ander heeft tot gevolg, dat denksportverenigingen worden gezien als ondernemingen 
en dientengevolge B.T.W. plichtig worden en ook nog in het hoog tarief van 21% vallen. 
We komen hier nog op terug. 
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Wellicht herinnert u zich van de vorige algemene ledenvergadering nog (en anders staat het 
in de notulen), dat ik persoonlijk de vrees had of de damprovincies nog wel bestaansrecht 
hebben. 
Die vrees lijkt niet ongegrond, gezien de agenda van de bondsraad voor a.s. zaterdag, 
waarin diverse vernieuwde reglementen worden vastgesteld en waarin de damprovincies niet 
voorkomen. 
Er wordt nu gesproken over regionale organisaties, waarmee KAN  worden overlegd en 
waarmee eventueel afspraken KUNNEN worden gemaakt. 
Een zeer vrijblijvende omschrijving en zonder enige verplichting, dus afhankelijk van het 
persoonlijk inzicht van de op enig moment aan het roer staande bestuurders. 
Overigens is het mogelijk, dat een damprovincie de rol van regionale organisatie vervult. 
 
Echter, mede op initiatief van de PNHDB is er 1 maal in Lunteren, 1 maal via videoverbinding 
en 1 maal in Apeldoorn tussen vertegenwoordigers van de KNDB (voorzitter en secretaris) 
en voorzitters van de meeste provincies 3 maal overleg geweest.  
Gedurende dit overleg, is onder andere door de PNHDB ingebracht, dat met het verdwijnen 
van de damprovincie en het zo vrijblijvend omschrijven van de eventuele regionale 
organisatie de belangrijkste schakel wegvalt tussen de verenigingen en de KNDB.  
Het bestuur van de PNHDB is van mening, dat wij door de contacten met de verenigingen en 
hun leden en deze vergadering in het bijzonder een klankbord zijn van wat leeft in onze 
provincie en dat dat verloren gaat als een en ander niet duidelijk is vastgelegd. 
 
Gelukkig zijn er ook wel dingen waar je blij van wordt. Zo waren wij blij verrast met het op de 
valreep toch nog georganiseerde Heerhugowaard Open van SNA.  
Een mooie speellocatie,  goede sfeer en een goede en hardwerkende organisatie werd 
beloond met een goede winnaar in de persoon van Hein Meijer. 
 
Alvorens over te gaan naar de mededelingen en de agenda, wil ik even stilstaan bij de 
damvrienden die ons zijn ontvallen. 
Wij hebben bericht van overlijden ontvangen van: 
 
G. van de Werf, lid van DDV 
Helmuth Bauschen, lid van DCA en lid van verdienste van de PNHDB 
                                      
 
Zij laten ieder op hun eigen wijze een leegte en herinneringen na. Laten wij gaan staan en 
hen gedurende 1 minuut voor ons zelf herdenken. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
De voorzitter noemt enkele onderwerpen die tijdens het voorzittersoverleg met de KNDB aan 
de orde zijn gekomen: 
 
-B.T.W. 
Aangezien door Europa de denksporten niet langer als sport worden erkend, worden de 
binnen de denksporten actieve verenigingen en organisaties BTW plichtig en wel onder het 
hoge tarief. 
 
In een schrijven van het Ministerie van Financiën en ondertekend door staatssecretaris  
J. .A. Vijlbrief,  aan de voorzitter van de 2e kamer gedateerd 31 augustus 2020 staat, dat aan 
kleine organisaties met een omzet onder de € 20.000, indien tijdig aangevraagd hiervoor 
vrijstelling kan worden verleend. 
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Op mijn vraag of de KNDB de verenigingen wil voorzien van de juiste informatie omtrent de 
nieuwe situatie inclusief het hoe en waar aanvragen van een ontheffing, werd mij door 
voorzitter Frans de Jonge medegedeeld, dat penningmeester Gerrit Tichelaar reeds het 
verzoek heeft gehad een en ander uit te zoeken en voorlichting voor te bereiden. 
 
-Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
Steeds vaker blijkt, dat er in tal van sporten zaken misgaan.  
Ook binnen de KNDB zijn zaken van ongewenst gedrag bekend. Wat dat betreft wijkt de 
damwereld dus helaas niet af van tal van andere sporten. 
Om te proberen een en ander te voorkomen en ingeval het onverhoopt toch misgaat, is het 
verstandig om personen die met kinderen of andere kwetsbaren omgaan zoals jeugdtrainers 
een VOG te laten overleggen. 
Deze is via internet gratis aan te vragen. 
De vereniging dient zich daarvoor eerst te registreren bij het VIBG. 
Bij registratie van de vereniging wordt naar een aantal zaken als vastgelegde gedragsregels, 
(aanname) beleid vrijwilligers, een vertrouwens contactpersoon, nummer van de Kamer van 
Koophandel e.d. gevraagd. 
Zodra een vereniging is geregistreerd, kan namens de vereniging een gratis VOG worden 
aangevraagd, waarbij het Burger Servicenummer gevraagd wordt als legitimatie. 
 
Omdat sommige verenigingen mogelijk  te klein zijn dit zelf te regelen, heb ik KNDB 
voorzitter Frans de Jonge telefonisch verzocht of de KNDB hiervoor een handleiding kan 
samenstellen met voorbeelden van wat je als vereniging moet vastleggen en uploaden. 
Hij heeft mij toegezegd hier aan te gaan werken. 
 
-Corona spelen volgens protocol.  
De Corona functionaris moet toezien op de situatie en zo nodig  vastleggen tijdens 
wedstrijden, opdat je kunt aantonen je aan de regels te hebben gehouden. 
Bij analyseren eventueel een demobord gebruiken en stoelen op afstand zetten. 
 
 
Ingekomen stukken: 
 
-Bericht van verhindering is binnen gekomen van DC Oosterend, Kunst & Genoegen, EDC 
Enkhuizen, Damclub Almere en de heren C. Verdel en C.P.W. van den Berg. 
S.N.A. heeft de heer H. Smit gevraagd om de club te vertegenwoordigen tijdens deze ALV. 
 
-De heer D. Lust (DC Purmerend’66) heeft vragen ingediend over 2 agendapunten van de 
bondsraadsvergadering d.d. 26 september a.s. Het betreft de BTW-problematiek en 
statutenwijzigingen. 
 
-De heer H. van der Veen (EDC) heeft gevraagd of het een idee is om gezien de corona-
omstandigheden tijdelijk weer naar 3 klassen te gaan, want dat scheelt een paar wedstrijden. 
Hij vraagt ook om de dit jaar door EDC en Richard Bos gewonnen prijzen (kampioen 
Hoofdklasse en topscorer Hoofdklasse) te bewaren.  
 
-De heer A. van der Zwan (DC Almere) geeft aan dat enkele leden hun lidmaatschap hebben 
opgezegd en dat het voortbestaan van de club in gevaar is. 
 
3. Bestuursverkiezing 
 
De heer Aart van Dijk (secretaris) is aftredend maar heeft zich bereid verklaard een 
herbenoeming te willen aanvaarden. De vergadering stemt daar unaniem mee in. 
 
4. Prijsuitreiking clubcompetitie seizoen 2019-2020 en topscorers 
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De prijsuitreiking zou oorspronkelijk voor de helft plaats vinden. EDC is kampioen van de 
Hoofdklasse geworden, Richard Bos van EDC werd topscorer. 
De kampioen en de topscorer van de Ereklasse zijn pas zaterdag 26 september a.s. bekend. 
Dan spelen DC Oosterend en DDV op Texel de kampioenswedstrijd. 
 
5. Uitreiking onderscheidingen 
 
De uitreiking van de onderscheidingen vindt niet vanavond plaats, want we willen daar graag 
meer mensen bij hebben. 
 
De heer G. Gase (DDV) vraagt of er geen boete kan worden gegeven als clubs zomaar 
wegblijven. Penningmeester M. Kruijswijk antwoordt dat er vroeger inderdaad een boete 
werd gegeven maar dat we daar mee zijn gestopt. 
 
6. Verslag Algemene Ledenvergadering 11 april 2019 
 
De heer H.W.M. Fokkink heeft n.a.v. het verslag bijgaande reactie gestuurd: 

In de weergave van het door mij gepresenteerde overzicht van 75 jaar PNHDB zijn helaas 

enkele storende fouten geslopen. Omdat het gevaar bestaat dat de vastgelegde versie de juiste 

is, stel ik het op prijs enkele correcties aan te brengen.  

 

De bond is in 1943 op last van de bezetter ontstaan door samenvoeging van de Amsterdamse 

dambond en de Noordhollandse districts dambond. Telde de bond kort na de oorlog nog ruim 

1800 leden, dat aantal liep in de daarop volgende jaren gestaag terug. Dat gold ook voor het 

aantal clubs en bestuursleden. De ontstane (5) districten kampten eveneens met veel 

onbezette functies, zodat in 1993 besloten werd de districten op te heffen. 

 

Toch heeft Noord-Holland in de loop der jaren heel wat prominente bestuurders 

voortgebracht die elders in het land of in het KNDB-bestuur en zelfs in het FMJD-bestuur 

een belangrijke rol hebben gespeeld. Zelfs in de politiek (Jeroen Goudt) en journalistiek 

(Eddy Poelmann) hebben zij hun steentje bijgedragen. De ontwikkeling van een 

computerprogramma voor de partijen vond zijn oorsprong in onze provincie (Henk Meester).  

 

Op het gebied van dampropaganda is het 20 jaar gehouden “Dammen op de Amsterdamse 

Dam” vermaard. Rob Clerc won de eerste vijf toernooien en eiste ook de zege op in het 20-

ste toernooi, waarmee hij zijn achtste zege liet aantekenen. Talrijke verenigingen hebben in 

de loop der jaren (inter)nationale toernooien georganiseerd. Ook sponsors hadden in die jaren 

interesse in de damsport (zoals de Suikerunie).  

 

De PNHDB heeft in haar bestaan heel wat leden mogen onderscheiden. Aanvankelijk werden 

de bij de KNDB aangevraagde eretekens per post toegestuurd. In de tachtiger jaren vond het 

bestuur het meer op zijn plaats die onderscheidingen zelf uit te reiken,. Dat werd door de 

feestelingen altijd zeer op prijs gesteld. Maar ook gemeenten en zelfe het Koninklijk Huis 

eerden verdienstelijke leden. In totaal zijn in de 75 jaar zo’n 600 onderscheidingen uitgereikt. 

 

Tenslotte mijn excuses aan Cor Verdel, die ook een aantal boekwerken met damresultaten ter 

inzage had neergelegd, maar waaraan ik geen aandacht heb besteed. En een excuus aan de 

aanwezigen, die tot de conclusie moeten zijn gekomen, dat beeld (geprojecteerde sheets) en 

geluid niet op elkaar waren afgestemd.  

 

Henk Fokkink, erelid. 
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Onder punt 11 Bestuursbeleid staat vermeld dat de heer Fokkink het afschaffen van de 
provinciale vertegenwoordiging in de bondsraad onverteerbaar vindt. Dat klopt niet. Hij vindt 
het niet noodzakelijk. Als er 10 deskundigen in zitten vindt hij het prima. 
 
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 12 april 2018 wordt vervolgens 
vastgesteld en goedgekeurd, met dank aan notulist C.P.W. van den Berg. 
 
7. Jaarverslagen 
a. secretaris:     vastgesteld, met dank aan A. van Dijk 
Overledenen en verleende onderscheidingen moeten vermeld zijn in het jaarverslag. 
b. coördinator teamwedstrijden:   vastgesteld, met dank aan C. Verdel 
c. coördinator persoonlijke wedstrijden:  vastgesteld, met dank aan C. Verdel 
d. coördinator jeugdzaken:     vastgesteld, met dank aan H. Smit 
e. coördinator schooldammen:  vastgesteld, met dank aan H. Smit 
 
Het verbaast de heer H. Fokkink dat er niets vermeld staat over het team van De Cirkel uit 
Amstelveen dat in Italië brons gewonnen heeft bij het EK voor schoolteams. Volgens hem 
stond het vermeld in Damsport. Wij waren hier niet van op de hoogte gesteld. 
f. protestcommissie:    vastgesteld, met dank aan J.E. Temmink 
g. penningmeester:     vastgesteld, met dank aan M. Kruiswijk 
 
De heer D. Lust vraagt naar de open staande declaratie van het jubileumfonds. 
De penningmeester meldt dat hij die declaratie (ruim 500 euro) vanavond gekregen heeft van  
de heer H. Fokkink. 
De penningmeester zal de term “Kapitaal” vervangen door “Vermogen”. Dit jaar hebben we 
voor het eerst geen rente ontvangen. 
De penningmeester wil evenwicht hebben tussen de ontvangen contributies en de af te 
dragen contributies aan de KNDB. 
 
8. Verslag kascontrolecommissie door J. Filmer (SNA) en M. Horn (DC Almere) 
De kascontrolecommissie bestaande uit de heren J. Filmer en M. Horn heeft de financiële 
stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij hebben hun verslag ingediend, maar zijn 
vanavond niet aanwezig. De voorzitter vraagt de vergadering het bestuur te dechargeren. 
De vergadering stemt hier bij acclamatie mee in.  
 
9. Begroting 2020 
 
De penningmeester geeft aan dat de werkelijkheid de begroting niet meer benadert omdat  
door de coronamaatregelen veel damactiviteiten niet zijn doorgegaan. 
Hij vraagt of men de begroting toch als zodanig accepteert. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
10. Bestuursbeleid 
 
De voorzitter geeft aan dat er uitvoering is gegeven aan de taken die zijn opgelegd.  
Hij vraagt of daar opmerkingen over zijn. 
 
De heer Lust (DC Purmerend’66) vraagt of de website daar ook onder valt. 
De voorzitter geeft aan dat de verouderde gegevens zoals het programma bondscompetitie 
2019-2020 moeten worden verwijderd. De secretaris zal webmaster Ed v.d. Vlies vragen dat 
te regelen. 
De bestuursleden zijn overigens akkoord gegaan met vermelding van hun NAW gegevens 
op de PNHDB website. 
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11. Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie: M. Horn (DC Almere), een lid van 
Damcombinatie Zaanstreek en een nieuw reservelid van 020 
 
Het bestuur zal Damcombinatie Zaanstreek en 020 benaderen voor zitting in de 
kascontrolecommissie. 
 
12. Bestuursvoorstellen en damkalender 2020-2021.  
 

 
Voorstel 1 Damkalender 2020-2021 
 
Het bestuur stelt voor de damkalender voor het damseizoen 2020-2021 vast te stellen. 
 
Het bekertoernooi gaat van 17 april naar 10 april 2021. 
 
In principe gaan we het schooldammen provinciaal organiseren. 
De voorzitter heeft het idee om geen publiek toe te laten. 
Teams van 4 spelers met maximaal 1 begeleider. 
 
De heer D. Lust (DC Purmerend’66) geeft aan dat er i.v.m. corona dit jaar in   
Purmerend geen schooldamtoernooi wordt gehouden. Is er een mogelijkheid om 2 of 3 
wildcards aan scholen uit Purmerend te geven? Voorzitter en coördinator jeugdzaken 
zullen deze vraag meenemen in de verdeelsleutel. 
 
De heer G. Gase (DDV) vraagt of het schooldammen ook nieuwe leden oplevert. 
Volgens de coördinator jeugdzaken is dat inderdaad het geval. 
Bij o.a. Haarlem, SNA en DCIJ krijgen de schooldammers 10 gratis lessen. Daarna 
blijven er altijd wat hangen. 
De voorzitter stelt dat na de basisschool helaas veel kinderen afhaken. 
 
De heer D. Lust vraagt of de geplande datum van 13 februari nog een vraagteken is. 
De coördinator jeugdzaken geeft aan dat hij nog een vereniging moet hebben waar het 
provinciaal kampioenschap kan worden gehouden. 
 
De coördinator jeugdzaken meldt namens SNA dat het Heerhugowaard Open plaats 
zal vinden van 10-17 juli 2021. 
 
Wat betreft de Noord Holland Jeugd Cup wil de voorzitter nog even pas op de plaats 
maken, want bij die wedstrijden komen er veel meer ouders mee. 
 
Voorstel 2 Vaststelling contributie per 1-7-2020 

 
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. 
Iedereen gaat akkoord! 
 
Voorstel 3 Competitie PNHDB 2020-2021   Het bestuur van de PNHDB stelt voor om  
in het seizoen 2020-2021 de bondscompetitie niet te wijzigen ten opzichte van het 
seizoen 2019-2020 
 
Ons idee is om de competitie (onder voorbehoud) gewoon weer op te starten. 
Misschien zijn leden huiverig i.v.m. corona. In 3 klassen spelen? Dan heb je minder 
wedstrijden en loop je minder risico.  
Hoe denkt de vergadering daarover? 
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De heer J. Hania (DC Purmerend’66) vraagt zich af of verenigingen het wel kunnen 
“behappen” als er een andere vereniging op de clubavond komt. 
 
Het bestuur zal de verenigingen aanschrijven met de vraag of ze dit damseizoen 
competitie willen spelen. Zo ja, in 2 klassen (oude situatie) of in 3 klassen. 

 
Voorstel 4 Promotie-degradatieregeling 

 
De promotie-degradatieregeling is dit seizoen niet van toepassing. 

 
 
Voorstel 5 Geen uitstel vastgestelde wedstrijden  
 
Het bestuur stelt voor dat nadat het programma voor de competitie 2020-2021 is 
vastgesteld er in principe geen uitstel meer wordt gegeven voor competitiewedstrijden. 
Slechts in geval er sprake is van overmacht kan de coördinator wedstrijdzaken 
toestemming verlenen tot uitstel van een wedstrijd. 
 
De vergadering gaat akkoord. 
 
Voorstel 6 Deelname kadertraining  
 
Het bestuur stelt voor om in de provincie een kadercursus te organiseren en dat 
verenigingen proberen tenminste een vertegenwoordiger namens hun club naar deze 
cursus af te vaardigen.  
 
De voorzitter stelt voor om deze kadertraining uit te stellen. 

 
 
13. Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
14. Sluiting.  
 
De voorzitter geeft aan dat we een record hebben gevestigd…..Hij sluit de vergadering 
namelijk al  om 21.45 uur.  
Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst ze alle goeds toe. 
 
 
 
Aart van Dijk, secretaris 
Zaandijk, oktober 2020 
 
 


