Notulen van de Algemene vergadering

25 augustus 2015 in de Sporthal te Beersel.

Aanwezig: Serge Koch, Dieter Keyenberg, Luc Lanckman,
Hilde Decuyper, Christophe Schrevens en de afgevaardigden van de 28 ingeschreven
dartsploegen
Verontschuldigd: Christophe Latinis
De voorzitter opent de vergadering om 20u. en heet iedereen van harte welkom
op de eerste algemene vergadering van het dartsseizoen 2015 – 2016.
Hij start met de voorstelling van de 2 nieuwe ploegen .
De nieuwe ploegen zijn DC Potje Apoet en DC den Ouverluup.
De voorzitter heet deze 2 ploegen van harte welkom in de DLZ .
In totaal zijn er voor het seizoen 2015-2016 28 dartsploegen ingeschreven.
1. Lidkaarten
Tegenover vorig seizoen opteert het nieuwe bestuur om de lidkaarten te vervangen
door badges met een vast lidnummer die men steeds op zak dient te hebben tijdens
eender welk DLZ-evenement.
De voorzitter wijst erop dat het bestuur, iedereen nu gratis van een badge voorziet.
Bij verlies zal er een vergoeding van 10€ aangerekend worden om een nieuwe badge
aan te maken. Zorg dragen voor de badge is dus de boodschap.
2. De ploegenkaart
Per ploeg is er nu een kaart, waarop alle spelers van de ploeg vermeld staan, samen met
hun lidnummer. Deze kaart vervangt dus de spelerskaarten van vroeger die de kapitein
in zijn bezit diende te hebben bij elke wedstrijd.
Elk seizoen zullen de ploegen dus een nieuwe ‘ploegenkaart’ ontvangen.
Indien er tijdens het seizoen nieuwe spelers worden ingeschreven (voor 31/12 van het
lopende seizoen) zal de ploeg een nieuwe kaart met de nodige aanpassingen ontvangen.
Spelers die niet op de ploegenkaart staan, zijn niet speelgerechtigd.

3. Reeksindeling
We spelen dit seizoen met 28 ploegen ( 195 spelers) in 3 divisies.
Dieter overloopt de indeling van de divisies.
Deze zijn ook terug te vinden op de website.
In eerste divisie wordt gespeeld met 8 ploegen, de tweede en derde divisie zijn elk
samengesteld uit 10 ploegen.
Er zijn in elke divisie heen- en terugwedstrijden. Gezien de eerste divisie uit 8 ploegen is
samengesteld, worden er play-offs gespeeld.
De 4 eerste gerangschikte ploegen in het klassement zullen spelen voor de
kampioenstitel, de 4 laatst gerangschikten om niet te degraderen naar een lagere reeks.
4. Het DLZ-reglement - Wijzigingen
Dieter licht de wijzigingen in het DLZ-reglement 2015-2016 toe.
Vanaf dit seizoen toont het wedstrijdblad dat de bezoekende ploeg aan de wedstrijd mag
beginnen. Dit is te zien aan het vakje dat grijs ingekleurd is op het wedstrijdblad.
De puntenverdeling voor het individueel klassement wijzigt ook vanaf dit seizoen.
Bij 3 – 0 krijgt de winnaar 5 punten, de verliezer krijgt geen punten.
Bij 3 – 1 krijgt de winnaar 4 punten, de verliezer 1 punt
Bij 3 – 2 krijgt de winnaar 3 punten, de verliezer 2 punten
Er is ook een apart klassement voor de bull-finish vanaf dit seizoen.
Indien men elektronisch telt, moeten de 2 kapiteins het wedstrijdblad ondertekenen en
hiervan melding maken in daartoe bestemde vak op het wedstrijdformulier.
De uitslag dient doorgebeld te worden voor 2u op het GSM-nummer van de DLZ. Na 2u.
moet er ge-sms’t worden.
De bladen dienen binnen gebracht te worden op het secretariaat, ten laatste op
woensdag om middernacht, na de speeldag.
Men
mag
het
wedstrijd
blad
scannen
of
doormailen
naar
darts.liga.zennevallei@gmail.com.
5. Calella 2016
Luc dankt de uitbaters van de lokalen waar de tornooien zullen doorgaan, alsook onze
privésponsors.
Dit jaar zijn er 2 tickets te verdelen, met name:



1 voor de beste DLZ speler;
1 voor het open categorie.

Indien de eindwinnaar van de open categorie dezelfde is als diegene van het DLZklassement, zal het ticket naar de 2e gerangschikte speler gaan.
De tickets zullen overhandigd worden aan de winnaars op het laatste tornooi (Beersel).

Luc stelt het boekje en de affiche voor die gemaakt werd ter promotie van de tornooien.
6. De Bekercompetitie
Luc legt uit dat de beker dit jaar in poules zal gespeeld worden van 7 ploegen.
De bekercompetitie loopt tot 20 mei 2016.
De loting van de beker wordt uitgevoerd.
7. Afsluitingstornooi
Iedere speler mag deelnemen aan het afsluitingstornooi. Het lidgeld per speler werd
tijdens het seizoen 2015-2016 verhoogd met 2 euro en dit in functie van het prijzengeld
van het afsluitingstornooi.
De inschrijving zal gebeuren aan de hand van de lidkaart.
Het afsluitingstornooi zal gespeeld worden op 1 dag.
Er zal gespeeld worden per divisie.
Er worden 6 blokken voor 3e divisie, 6 blokken voor 2e divisie en 4 blokken voor 1e
divisie voorzien.
8. De Website
De Heer Christophe Schrevens stelt de vernieuwde website van de dartsliga voor.
De opbouw van de website wordt volledig overlopen.
Op de website zijn ook alle ploegen, alsook de spelers en de lokalen terug te vinden.
Christophe vraagt ook aan de ploegen dat wanneer zij een activiteit plannen, om hun
affiche door te geven, opdat deze ook op de website geplaatst kan worden.
De website zou begin september online staan.
De enveloppen met het reglement en de nodige formulieren worden overhandigd aan
elke ploeg.
De vergadering wordt gesloten om 21u30.

Hilde Decuyper
Secretaresse DLZ

