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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PNHDB d.d. 6 april 2022 
 

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

   (penningmeester),    C. Verdel (competitie- en wedstrijdleider) en  
    H. Smit (jeugdleider)  

Leden van verdienste    C. Verdel, C.P.W. van den Berg   
Verenigingen:     HDC Den Helder, DDV, HDC Haarlem, OG Den Ilp, DC IJmuiden,    

   S.N.A. en Damcombinatie Zaanstreek.  
 

 
Afwezig:  
Ereleden     B. Graas, J. Kramer, T. Sijbrands,  
Leden van verdienste    B. Graas, J. van Straalen, M.F. van Zanen,  

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

   DC Purmerend ’66  
  
 
1. Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur als volgt:  
 
Dames en heren, goedenavond allemaal. Namens het bestuur van de PNHDB heet ik u 
allen, in het bijzonder de dames Schouten, van harte welkom op deze Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Wat een vervelende tijd ligt er achter ons.  
Een compleet ontwrichte maatschappij, dus ook de damwereld lag 2 jaar grotendeels plat 
met tussendoor als lichtpunt, het voor de derde maal veroveren van de wereldtitel door Roel 
Boomstra. 
Vooral voor onze wedstrijdleider ontstond hierdoor veel noodzakelijke inspanning zonder dat 
hier uiteindelijk een resultaat uit voortkwam. 
Gelukkig kon her en der nog wel iets georganiseerd worden en zo slaagde SNA er met de 
nodige inspanningen er zowel in 2020 als in 2021 in om het Heerhugowaard Open door te 
laten gaan. Met respectievelijk Hein Meijer en Jeroen Kos als overwinnaar. 
 
Ook de KNDB heeft ondanks het rondwarende virus de nodige activiteit kunnen ontwikkelen. 
Zo is de KNDB voorgegaan in het aanvragen van (voor zover van toepassing) een ontheffing 
van de BTW verplichting en het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor 
personen die actief zijn in het begeleiden van jeugdige en volwassen dammers. Zaken die 
wij als PNHDB op de agenda van het voorzittersoverleg hebben geplaatst.  
Als je de ontheffing van de BTW verplichting nog niet hebt aangevraagd, doe dit dan nog. 
Neem daarvoor contact op met de KNDB. Dat geldt ook voor het aanvragen van een VOG. 
Vandaag staat er een artikel in De Telegraaf. Later in de vergadering kom ik daar op terug. 
Als de KNDB de VOG’s beheert dan heb je niet voor de provincie of de vereniging weer een 
andere VOG nodig. 
 
Het voorzittersoverleg (een overlegplatform tussen voorzitters van de provinciale bonden en 
het KNDB bestuur), hoewel nog zonder enige officiële status, begint zich gelukkig te 
ontwikkelen tot een zinvol overlegplatform.  
Waar in het begin door een aantal deelnemers de kat nog wat uit de boom werd gekeken, 
ontstaat nu waar nodig of gewenst regelmatig een opbouwende discussie met inbreng van 
alle deelnemers. 
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Juist het in gesprek zijn met elkaar, kan leiden tot voortschrijdend inzicht en zonder 
voortschrijdend inzicht is er geen ontwikkeling. 
 
Inmiddels hebben we in het Noord-Hollandse evenals nationaal, zij het met nog wat 
ongemakken weer de competitie kunnen afwikkelen en hopen we met zijn allen, dat Corona 
eerdaags vooral iets is uit het verleden. Persoonlijk heb ik ervaren wat een vervelende ziekte 
het was en voor zover ik goed ben geïnformeerd denk ik, dat wij er met zijn allen als 
dammers in Noord-Holland redelijk zijn doorgekomen. Voor zover ik aan de hand van de 
voorhanden zijnde informatie heb kunnen zien, zijn er binnen onze damprovincie geen doden 
ten gevolge van corona te betreuren. Voor degenen die te maken hebben gehad met het 
coronavirus, hoop ik oprecht, dat volledig herstel heeft plaatsgevonden of uiteindelijk zal 
volgen. 
Wat zich hopelijk ook herstelt is de animo voor dammen in het algemeen. 
 
Waar de gemiddelde leeftijd hoog is, is het ledental de afgelopen 2 jaar met 20% afgenomen 
en het aantal nog actief zijnde verenigingen bedraagt slechts 10% van wat het ooit is 
geweest. 
Het wordt dus hoogtijd, dat een vaccin al of niet met booster wordt uitgevonden om de 
damsport te redden. 
In de digitale krant van het NHD staat een artikel over SNA, waar de jeugdafdeling is 
verdwenen.  
Hopelijk komt de jeugd weer terug na de corona. 
 
Feitelijk betreft deze vergadering 2 jaargangen. Waar nodig zijn dan ook de stukken per jaar 
toegevoegd en zullen ieder op zich worden behandeld. 
 
Ik de hoop, dat waar voor u onduidelijkheden zijn, U om verduidelijking vraagt en waar u ten 
aanzien van agendapunten andere of aanvullende inzichten heeft, u ons hiervan deelgenoot 
maakt, zodat we een vlotte en vruchtbare vergadering hebben. 
 
Alvorens over te gaan tot punt 2 van de agenda, staan we even stil bij hen die ons ontvielen. 
Het bestuur heeft bericht van overlijden ontvangen van 
De heren G. van der Steeg (DCA)  
L. Hopman (OG Den Ilp)  
H.W.M. Fokkink (DCA). 
 
De voorzitter verwijst naar de ingelijste oorkonde op de tafel die Henk Fokkink vanavond zou 
krijgen voor zijn 60-jarig lidmaatschap van de KNDB. 
 
Zonder de heren van der Steeg en Hopman te kort te doen, wil ik toch even stil staan bij het 
overlijden van Henk Fokkink. 
Henk damde al, toen ik nog geboren moest worden, van zijn niveau heb ik nooit iets 
vernomen maar ik heb hem leren kennen als een uitstekend bestuurder en organisator. 
Dammen en in het bijzonder de PNHDB en Henk Fokkink waren decennia lang met elkaar 
verweven, Henk was dammer, organisator, arbiter, bestuurder en publicist. 
Dat hij op latere leeftijd te maken kreeg met de nodige fysieke ongemakken, weerhield het 
hem er niet van onze jaarlijkse vergadering te bezoeken en waar nodig ons van commentaar 
en/of advies te voorzien. 
 
Henk was ook een man van de geschiedenis, een solist en een perfectionist. 
Helaas komen die laatste bij zijn overlijden samen, want ondanks de vele verzoeken vanuit 
de PNHDB om zijn geschiedschrijving met ons te delen en op de website te publiceren, gaf 
hij aan dit pas te doen als het ondubbelzinnig en volledig was.  
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Helaas heeft hij zijn werk niet kunnen voltooien en heeft hij de resultaten van de bergen werk 
die hij voor de vastlegging van de PNHDB geschiedenis heeft verricht, met zich 
meegenomen in het graf. 
 
Henk was soms de luis in de pels die de KNDB nodig had, maar vooral ook een promotor 
van het dammen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Dammen op de Dam waar hij zo’n 20 
jaar bij betrokken was en de vele stukjes van hem op radio en in de krant. 
Henk is veelvuldig onderscheiden, zo was hij o.a. Lid van verdienste van de FMJD, erelid 
van de KNDB en erelid van de PNHDB. 
Met hem is een groot mens heengegaan en wat rest is herinnering. 
 
Ik verzoek u voor zo ver als mogelijk te gaan staan om onze overleden damvrienden in een 
moment van stilte te herdenken. 
 
2. Mededelingen  
 
De voorzitter geeft aan dat er vandaag in De Telegraaf een groot artikel staat over de 
aanmelding van Henk S. voor de Bondsraad. Hij heeft hierover geïnformeerd bij de KNDB.  
Henk S. is in hoger beroep gegaan, dus de zaak is nog onder de rechter. Hij kan zich dus 
gewoon kandidaat stellen voor de Bondsraad. 
De enige remedie is: niet op hem stemmen. 
Als hij wél gekozen wordt dan kun je verzoeken om hem niet bij de Bondsraadsvergadering 
te laten komen zolang de zaak nog onder de rechter is. 
 
De heer G. Gase (DDV) vraagt of hij niet kan worden geroyeerd, want dit is toch anti-reclame 
voor het dammen? 
 
De voorzitter is blij dat je nu een VOG nodig hebt om met jeugd te mogen werken. 
Hij hoopt dat het goed gaat aflopen, maar vindt het twijfelachtig dat Henk S. zich kandidaat 
heeft gesteld. 
 
Er zijn geen schriftelijke vragen of reacties binnengekomen m.b.t. de vanavond te 
behandelen agendapunten. 
 
Het bestuur wil graag de bestuursvoorstellen 2 (vaststelling contributie) en 6 (mogelijk maken 
van lidmaatschap PNHDB enz.) gelijktijdig behandelen als punt 6. Als u daarmee akkoord 
gaat dan komt bestuursvoorstel 2 op de agenda te vervallen. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. 
 
 
Ingekomen stukken: 
Er is bericht van verhindering binnen gekomen van Oosterend/Texel, Kunst & Genoegen,  
DC Purmerend’66, VAD en de heer K. Kruit (voorzitter DC Zaanstreek) 
 
Bij het bestuur is het gevoel ontstaan dat het beschikbaar stellen van bekers niet meer breed 
gedragen wordt .Met uw goedvinden willen wij dit toevoegen als nieuw bestuursvoorstel 2: 
“Het afschaffen van bekers bij provinciale activiteiten voor teams”.  
 
 
 
3. Bestuursverkiezing 
 
Vanaf 13 april 2017 is Wim van Tiel voorzitter van de PNHDB (Vanaf 24 mei 2016 was hij al 
interim voorzitter). Hij is aftredend maar heeft zich bereid verklaard een herbenoeming te 
willen aanvaarden. Er zijn geen tegenkandidaten, dus hij gaat er van uit dat de vergadering 
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het goed vindt als hij er nog een termijn aan vastplakt. De vergadering stemt daar met 
applaus mee in. 
 
4. Uitgestelde prijsuitreiking clubcompetitie en topscorers seizoen 2019-2020 
EDC, kampioen van de Hoofdklasse en topscorer Richard Bos van EDC zijn niet aanwezig. 
DDV, de kampioen van de Ereklasse hoeft geen beker. Kees Thijssen heeft op de club al 
een beker gekregen als topscorer van DDV. 
. 
 
5. Uitreiking onderscheidingen 
 
Na onderstaande toespraak van de voorzitter ontvangen de zussen Nicole en Jacqueline 
Schouten van DCIJ het bondsonderscheidingsteken voor hun 40-jarig lidmaatschap van 
de KNDB en een plukboeket. 
 

Persoonlijk kwam ik als schaker op 21 november 1987 voor het eerst met het echte 
dammen in aanraking tijdens het meisjestoernooi onder leiding van Piet Zwart in het 
Fjord in Haarlem, waar mijn oudste van 2 dammende kinderen debuteerde.  
Ik werd daar gegrepen door de geweldige sfeer, die bij het meisjesdammen voelbaar 
was.  
Sindsdien volg ik het meisjes- en vrouwendammen met bijzondere belangstelling en 
kwam daarbij regelmatig de namen tegen van Nicole en Jacqueline Schouten, 
damsters uit Noord-Holland. 
 
En waar de schaatssport de zusters Antoinette en Michelle de Jong kent, het BMX 
fietsen de zussen Laura en Merel Mulder kent, en het turnen de zussen Sanne en 
Lieke Wever kent, kennen wij dammers de zusters Nicole en Jacqueline Schouten. 
De overeenkomst van deze koppels is, dat zij als zussen gelijktijdig deelnamen aan 
een nationale titelstrijd voor vrouwen.  
 
Als ik het goed heb nagekeken, is dat bij de zussen hier aanwezig 4 maal 
voorgekomen.  
In de vorige eeuw was dat in de jaren 86, 87 en 92  en deze eeuw in 2018. 
Nicole nam ook in 1988 nog deel en Jacqueline was nog in 13 andere jaren 
deelneemster en wist in 2016 en 2020 met een derde plaats en in 1990, 91 en 93 
met een 2e plaats het podium te bestijgen. 
Daarnaast was zij in 1991 en 1993 deelneemster aan het wereldkampioenschap 
respectievelijk in Minsk en Brunssum.  
 
Als twee kinderen uit één gezin dezelfde sport bedrijven worden ze vaak met elkaar 
vergeleken.  
Waarom dat gebeurt geen idee, het gaat meestal ook nergens over, want ook al 
hebben 2 sporters dezelfde ouders en dezelfde interesses, het zijn 2 unieke 
persoonlijkheden met ieder hun eigen talenten en hun eigen mogelijkheden en 
interesses. 
Dat betekent ook, dat ook al vinden ze in dit geval beiden dammen leuk, hun fijnste 
momenten halen beiden vermoedelijk ieder uit een ander onderdeel van de sport. 
 
Wat betreft absolute successen zijn Nicole en Jacqueline iets minder bedeeld dan de 
overige drie koppels die ik eerder noemde, maar waar zij de drie andere koppels ruim 
in verslaan is het fysieke deel van de sport. 
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Nicole en Jacqueline kunnen bogen op het voor topsport vrij unieke feit, dat zij aldoor 
zo topfit aan de start van een wedstrijd of toernooi verschenen, dat ze tot op heden 
zelden of nooit een blessure opliepen,  die zodanig hinderlijk was, dat ze moesten 
afzeggen of opgeven. 
En ik weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat de zusters de Jong, 
Smulders en Wever als ze net als de zusters Schouten nu, inmiddels 40 jaar actief 
zijn in hun sport ze in tegenstelling tot Nicole en Jacqueline niet meer het niveau 
kunnen halen wat ze nu hebben,  terwijl zowel Nicole als ook Jacqueline nog zeker 
20 jaar hun huidig niveau kunnen handhaven.  
 
En dames, pin me niet vast op die 40 jaar actief zijn, maar daarvoor ontvangen jullie 
hier de gouden bondsspeld en wens ik jullie de komende 20 jaar nog veel mooie 
dampartijen en heel veel damplezier. 
 
De zussen vertegenwoordigen DCIJ vanavond en blijven tot het einde van de vergadering. 
 
Daarmee was agendapunt 5 nog niet afgelopen, want de voorzitter hield nog een toespraak: 
 

Het is alweer even geleden, dat ik één van de aanwezigen mocht 
verblijden met de benoeming tot lid van verdienste van de KNDB. 
Ter gelegenheid daarvan had ik ontdekt, dat die benoeming  behoudens 
persoonlijke kwaliteiten het gevolg was van veel toevalligheden. 
 
Zo was het toevallig, dat zijn ouders elkaar hebben ontmoet en zo was het 
eveneens toevallig, dat zij elkaar leuk vonden, dat ze “het” met elkaar 
deden en er een kleintje van kwam. 
Dat kleintje groeide en groeide, bleef toch vrij klein, maar groeide 
uiteindelijk uit tot een kleine “Grote man”. 
 
Later kwam betrokkene toevalligerwijs in aanraking met dammen en 
vond dat toevallig ook nog eens een leuke sport. Hij bleef de sport leuk 
vinden  en bleef  de damsport jaren en jaren trouw. 
 
Zoals inmiddels bekend was mijn eerste contact met de damsport tijdens 
een meisjes toernooi in november 1987 In het Fjord te Haarlem. Ik kan 
mij nu niet meer herinneren of hij daarbij betrokken was. Mocht dat niet 
zo zijn, dan heb ik hem echter niet veel later voor het eerst ontmoet. 
Van enige aanleg van hem voor het damspel heb ik geen enkele weet. 
In die bijna 35 jaar dat betrokkene  en ik elkaar kennen, heb ik hem nog 
nooit, ook maar één schijf zien verplaatsen tijdens een partij van hem. 
Eigenlijk heb ik hem tijdens damactiviteiten enkel als organisator, 
bestuurder en arbiter actief gezien. 
 
Dat organiseren, besturen en arbitreren door hem, was dan ook de 
aanleiding waardoor wij elkaar hebben leren kennen en waardoor ik 
gaande weg hem meer en meer ben gaan waarderen. 
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En naast mij, zijn er velen die hem om deze en andere redenen zijn gaan 
waarderen, wat moge blijken uit navolgende tekst. 
 
“Geïnitieerd  door Henk Fokkink en ondersteund door de verenigingen die 
lid zijn van de PNHDB, heeft het bestuur van de PNHDB besloten om  
Cor Verdel te benoemen tot Erelid van de PNHDB, dit vanwege zijn 
grote verdienste voor de damsport, zowel  provinciaal, als nationaal en 
internationaal  
 
Cor, van harte gefeliciteerd met deze benoeming en bedankt voor alles 
wat je tot op heden voor de damsport hebt betekend.  
Wij hopen, dat je nog vele jaren plezier aan  de damsport mag blijven 
beleven en wij daarvan mogen blijven meeprofiteren. 
 
Ook voor Cor was er een mooi boeket. 
 
 
6. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 23 september 2020 
 
Er zijn geen vragen over het verslag van de vorige ALV.  
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 23 september 2020 wordt vervolgens 
vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
 
7. Jaarverslagen 
a. secretaris:     vastgesteld, met dank aan A. van Dijk 
b. coördinator teamwedstrijden:   vastgesteld, met dank aan C. Verdel 
c. coördinator jeugdzaken:     vastgesteld, met dank aan H. Smit 
d. protestcommissie:    vastgesteld, met dank aan J.E. Temmink 
e. penningmeester:     vastgesteld, met dank aan M. Kruijswijk 
 
De penningmeester geeft nog een toelichting bij de Balans per 31 december 2021. 
Het betreft de post KNDB vooruitbetaalde contributienota 1e halfjaar 2022  € 4.138,62 
De KNDB heeft aan de provinciale penningmeesters gevraagd om die contributie al in 
december 2021 over te maken. Dat heeft hij ook gedaan. Het heeft te maken met de BTW. 
 
8. Verslag kascontrolecommissie door C. Kroon (020) en H. Knobbe (DC Zaanstreek) 
De kascontrolecommissie bestaande uit de heren C. Kroon en H. Knobbe 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 2022 
 
De penningmeester heeft de begroting 2022 thuis laten liggen. Hij is overigens wél sluitend. 
Er wordt afgesproken dat we de begroting naar de verenigingen sturen en vragen of ze  
daarmee akkoord gaan. 
Er volgt een korte pauze.  
De penningmeester geeft gelukkig aan dat hij in de begroting rekening heeft gehouden met  
een gratis consumptie tijdens de pauze. Die laat ieder zich goed smaken. 
 
10. Bestuursbeleid 
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Het bestuursbeleid is gebaseerd op de afspraken zoals we die met elkaar op de 
ledenvergadering met elkaar afspreken. 
Dat wil zeggen: de vergadering spreekt af en het bestuur voert uit. 
Daarnaast houdt het bestuur nieuwe ontwikkelingen in de gaten en speelt daarop, 
waar nodig in en legt hierover verantwoording af in deze vergadering. 
Zo hebben wij de KNDB verzocht de BTW voorlichting en ontheffingsaanvraag 
op zich te nemen. 
Als het goed is, heeft voor zover van toepassing elke vereniging zijn BTW ontheffing 
geregeld. 
Tevens hebben wij er bij de KNDB op aangedrongen het voortouw te nemen bij het 
aanvragen en registreren van een VOG. 
Inmiddels hebben diverse personen op aanvraag via vereniging en KNDB een VOG. 
Inmiddels hebben wij gevraagd hoe de VOG te registreren, want het kan zijn, dat het 
doel en registratie van de VOG in samenhang met de wet op de privacy 
onduidelijkheden  oproept.  
Een voorlopig antwoord van het ministerie van Justitie is hierover verschenen en de 
KNDB beraadt zich hier op. 
 
De heer G. Gase (DDV) kan niet begrijpen dat dammen geen sport is. Hij vraagt zich 
af of we dat zomaar over ons heen laten komen. 
De voorzitter legt uit dat er al een heel traject is afgelegd. Op het hoogste niveau in 
Europa is hier een uitspraak over gedaan. Dammen is niet fysiek en wordt daarom 
niet als sport gezien. Dat geldt overigens voor alle denksporten. 
Daar kunnen we niets meer aan veranderen. 
 
De voorzitter dankt de ALV voor het gestelde vertrouwen. 
 
 
 
11. Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie:  
 
C. Kroon (020) maakt nog een jaar deel uit van de kascontrolecommissie. 
Het bestuur zal VAD benaderen voor zitting in de commissie. Damcombinatie Zaanstreek is 
aan de beurt om een reserve lid van de commissie te leveren. 
De penningmeester legt aan secretaris S. Betten van DC Zaanstreek uit waarom zijn 
vereniging al weer aan de beurt is. DC Zaanstreek heeft ingevallen voor DC Almere omdat 
die vereniging op 31-12-2020 is opgeheven. 
 
12. Bestuursvoorstellen en damkalender 2022-2023 (damkalender 2022-2023 KNDB is nog 
niet bekend) 
 
 

 
Voorstel 1 Damkalender 2022-2023 

 
Inmiddels is de kalender van de KNDB bekend en aan u uitgereikt. 
 
Met betrekking tot de Damkalender nog voor alle duidelijkheid: 
Wijzigingen en/of aanvullingen worden steeds z.s.m. verwerkt in de op onze website 
gepubliceerde damkalender, zo nodig ondersteund met een redactioneel artikeltje. 
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Het bestuur stelt voor de damkalender voor het damseizoen 2022-2023 vast te stellen. 
 
Het bestuur heeft bij het opstellen van de damkalender rekening gehouden met de 
damkalender van de KNDB. De vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met de 
damkalender voor het damseizoen 2022-2023 
 
Het provinciaal kampioenschap schooldammen staat nog niet vermeld op de kalender. Dit 
wordt gehouden op zaterdag 18 februari 2023. 
 
Na de zomervakantie start HDC Den Helder een competitie voor thuisdammers. Er wordt ook 
gekeken of er bedrijventoernooien kunnen worden georganiseerd 
Oproep om het schooldammen weer op te pakken. 
 
Van 5 t/m 9 september 2022 organiseert de PNHDB een 65+ toernooi. 
Het wordt gehouden in wijkcentrum De Horst in Heerhugowaard.  
De voorzitter hoopt dat iedereen die dat wil meedoet! Graag reclame hiervoor maken binnen 
je club. Wij komen nog met informatie. 
Leden die in aanmerking komen worden persoonlijk benaderd. 
 
 
Voorstel 2 Het afschaffen van bekers bij provinciale teamwedstrijden 
 
Bij het bestuur is het gevoel ontstaan dat het beschikbaar stellen van bekers niet breed meer 
wordt gedragen.  
Ook is het bestuur benieuwd of bekers voor senioren tijdens toernooien of als topscorer 
bondscompetitie nog worden gewaardeerd. 
 
De vergadering gaat ermee akkoord om bij de bondscompetitie geen bekers meer uit te 
reiken. Bij het bekertoernooi vindt men (gezien de naamgeving) dat de winnaar wél een 
beker moet krijgen. 
 
Het sneldammen is individueel. De bekers hiervoor zijn al besteld. Alleen de nummers 1 van 
elke categorie krijgen een prijs. 
 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Voorstel 3 Competitie PNHDB 2022-2023  
 
Het bestuur van de PNHDB stelt voor om  in het seizoen 2022-2023 de bondscompetitie niet 
te wijzigen ten opzichte van het seizoen 2021-2022. 
Dit hangt natuurlijk wél af van het aantal aanmeldingen. 
 
De vergadering gaat akkoord. 
 
Voorstel 4 Promotie-degradatieregeling 
 
Het bestuur stelt voor om de promotie-degradatieregeling zoals die in het seizoen 2021-2022 
was niet te wijzigen. 
 
De vergadering gaat akkoord. 
 
Voorstel 5 Geen uitstel vastgestelde wedstrijden  
 



Verslag algemene ledenvergadering d.d. 6 april 2022 9 

Het bestuur stelt voor dat nadat het programma voor de competitie 2022-2023 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. 
 
Dit valt de laatste jaren erg mee! 
 
De vergadering gaat akkoord. 

 
 

Voorstel 6 Mogelijk maken van lidmaatschap PNHDB zonder gekoppeld lidmaatschap 
KNDB voor door de PNHDB te organiseren damactiviteiten en vaststelling contributie 
per 1-7-2022. 
 
De voorzitter geeft aan dat de KNDB eigenlijk af wil van de provincies en daarom spreekt 
over regionale bonden. 
Vroeger werd je als je lid van een damvereniging werd meteen lid van de provinciale bond en 
van de KNDB. In onze provincie kennen we ook een “grijze bond”: de Kennemer Damkring. 
 
De meeste provincies innen de contributie voor de KNDB. Penningmeester Martin Kruijswijk 
brengt € 43 per lid in rekening. Daarvan draagt hij € 37,50 af aan de KNDB. De resterende € 
5,50 zijn voor de PNHDB. Voordeel van dit systeem is dat er een overzichtelijke 
ledenadministratie is. 
 
Door de wijziging van statuten van de KNDB is het inmiddels mogelijk te kiezen tussen 
KNDB-lidmaatschap (noodzakelijk voor deelname aan alle door de KNDB te organiseren 
activiteiten zoals NK’s en nationale competitie), PNHDB-lidmaatschap (noodzakelijk bij 
deelname aan door de PNHDB te organiseren damactiviteiten zoals toernooien en 
provinciale competitie) of een combinatie van beide of een combinatie met een andere 
provinciale bond. 
Dit vereist echter het opzetten van een gescheiden ledenadministratie. 
Ook het innen van contributie moet mogelijk worden gewijzigd. Daarover is inmiddels 
gesproken tijdens het voorzittersoverleg. 
Het bestuur stelt in deze voor om de contributie, zijnde € 5,50 bij gecombineerd 
lidmaatschap niet te wijzigen. 
 

 
Mevr. N. Schouten is tegen loskoppeling KNDB/PNHDB want zo maak je de KNDB nog 
kleiner. Ze vindt het verkeerd dat verenigingen leden hebben die niet KNDB-lid zijn. Ze is ook 
tegen het bestaan van “wilde” verenigingen. 
De heer G. Gase vindt dat je dammers niet moet vermoeien met keuzemogelijkheden. Je 
wordt lid van de club en mag aan alles meedoen. 
 
De voorzitter legt uit hoe het gegaan is met de bondsraad. Hij maakt een vergelijking met de 
tijd daarvoor toen provinciale bestuurders als een soort Tweede Kamer de KNDB 
controleerden. 
Hij maakt melding van het feit dat de zussen Schouten als eersten een 
bondsonderscheidingsteken hebben gekregen dat betaald is door de KNDB. 
Hij denkt dat we als provincie nog steeds belangrijk zijn, op lokaal en regionaal niveau. 
We willen daarom overleven als provinciale bond.  
Wij vergaderen 8 x per jaar en volgen wat er leeft binnen de damwereld ( als bestuurders zijn 
we lid van 5 verschillende verenigingen). Voorzitter W. van Tiel  wil daarom ook de 
Bondsraad in om de schouders eronder te zetten. 
Hij vindt het belangrijk om in gesprek te gaan en standpunten te verduidelijken. 
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Penningmeester M. Kruijswijk geeft aan dat de dubbeling van lidmaatschappen kan 
vervallen. 
Hij schetst de situatie bij zijn club DDV. De club telt 28 leden. Daarvan zijn er 13 aangemeld 
bij de KNDB. De anderen willen geen KNDB-lid worden omdat ze dat te duur vinden. 
Van die 13 hebben er 9 een dubbel lidmaatschap. 
Die dubbele lidmaatschappen verdwijnen per 1 juli 2022. 
De heer C. Westerveld speelt landelijk voor DIOS en betaalt daar de volledige contributie. 
Hij is provinciaal lid geworden en betaalt de PNHDB € 5,50 om EDC uit te kunnen laten 
komen in de bondscompetitie. 
 
De heer S. Betten (DC Zaanstreek) denkt dat de KNDB en de PNHDB leden gaan verliezen. 
 
De voorzitter stelt: probeer te promoten dat leden gecombineerd lid zijn van KNDB en 
PNHDB. 
 
De heer C. van den Berg zegt dat de KNDB voordeel heeft van de provincies omdat die de 
contributie innen. 
Volgens de voorzitter is dat niet bij alle provincies het geval. 
De KNDB is bezig met een digitale ledenadministratie en beraadt zich er op hoe ze de 
contributie gaan innen. Er is een andere penningmeester gekomen. 
 
De heer P. Smit (Haarlemsche Damclub) meent dat het voorstel om een apart PNHDB-
lidmaatschap te creëren ten koste kan gaan van de KNDB. 
 
De voorzitter geeft aan dat we de boel voorlopig laten zoals het nu is. Waar een vereniging 
een speler te kort komt voor de bondscompetitie kan gebruik worden gemaakt van een los 
PNHDB-lidmaatschap. Maar we gaan dit niet promoten. 
 
Het lijkt jeugdleider H. Smit goed dat wij als PNHDB-bestuur de verenigingen hier over 
schrijven. 
 
De voorzitter wil eerst kijken wat er uit de Bondsraad en het voorzittersoverleg komt. 
Kort na de jaarwisseling zullen we hierover de verenigingen berichten. 
We zullen het ook agenderen voor de Algemene Ledenvergadering van 2023. 
 
De heer G. Gase lijkt het goed als een organisatiebureau als Berenschot het dammen gaat 
doorlichten. 
De voorzitter geeft aan dat dit een aantal jaren geleden al is gebeurd. 
Wat betreft de aanwas zegt hij: we hebben zát jeugd en “oude lullen”. Daartussen hebben 
we bijna niets en daar moeten we wat aan doen. Oudere broers en zussen en vaders en 
moeders moeten we op de club zien te krijgen! 
 
Jeugdcoördinator H. Smit vertelt dat het aantal aanmeldingen voor de Centrale 
jeugdtrainingen van de KNDB hard terugloopt. 
 
De voorzitter geeft aan dat er in Den Helder een groot aanbod van kinderen is omdat hij en 
M. van Leenen les geven op zo’n 10 scholen. Je praat dan over 250 leerlingen. Daarvan 
doen er ongeveer 120 mee aan het schooldamtoernooi. Je merkt dat je resultaten krijgt als je 
er tijd in stopt. 
Bij het organiseren van jeugdactiviteiten moet je ook wat organiseren voor 
vaders/moeders/begeleiders. Ze geven lesmaterialen gratis weg. 
Zo kun je een kentering krijgen. 
 
De dames Schouten geven aan dat DCIJ een ouder-kind toernooi heeft. Dat is heel leuk. 
Ze gaan ook iets opstarten om volwassenen te werven. 
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13. Rondvraag 
 
-De heer C. van den Berg vraagt of bij de KNDB bekend is welke verenigingen een VOG 
hebben gekregen. 
De voorzitter weet dat het Ministerie van Justitie heeft aangegeven dat de KNDB de VOG’s 
in haar administratie moet opnemen. 
Volgens de heer van den Berg zou het een schande zijn voor de KNDB als Henk S. in de 
Bondsraad komt. 
De voorzitter zegt dat je op dit moment geen VOG nodig hebt om in de Bondsraad te komen. 
De KNDB heeft dat getoetst bij een jurist. 
Hij heeft het liefst dat je stemt op één van de twee Noordhollandse kandidaten. En dus niet 
op Henk S. 
 
-De heer H. Schuurman (penningmeester OG Den Ilp) geeft aan dat je ook een VOG nodig 
hebt als je iets voor ouderen doet.  
Volgens de voorzitter is de omschrijving van zo’n VOG heel anders dan voor het geven van 
damles aan kinderen. 
De heer Schuurman vertelt dat hij het formulier over de BTW keurig had ingevuld. Hij werd 
daarover teruggebeld omdat de club niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Het werd daarna wél geaccepteerd. 
Als er een andere penningmeester komt moet die dan een zakelijke rekening openen voor 
de club? Nu gaat alles via de privérekening van de penningmeester. 
Penningmeester M. Kruijswijk geeft het advies om dat te veranderen. 
Hij noemt het overlijden van de penningmeester van DDV. Als het geld van de club op diens 
privérekening had gestaan dan was het een hele klus geweest om bij het geld van de club te 
komen. 
Hij raadt aan om een zakelijke rekening bij de ING te openen en het geld van de club op die 
rekening te storten. Dat is weliswaar duurder dan een privérekening, maar voorkomt grote 
problemen als een penningmeester niet meer bekwaam is of overlijdt. 
 
De heer G. Gase vraagt of de KNDB geen deskundige in huis heeft die de heer Schuurman 
kan helpen. 
De voorzitter gaat hierover bellen met de KNDB. 
 
14. Sluiting.  
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering  
om 22.30 uur. 
 
 
 
Aart van Dijk, secretaris 
Zaandijk, april 2022 
 
 


