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Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december. Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse
Darts Bond en is bedoeld om de besturen van onze lidorganisaties en de NDB vrijwilligers zo goed
mogelijk te informeren over het belangrijkste nieuws en om een terugkoppeling te geven over de
laatste ontwikkelingen en eventuele genomen beslissingen.

Algemene Ledenvergadering NDB
Zaterdag 25 november stond de najaars ALV van de NDB op het programma. Wij danken de volgende
lidorganisaties voor hun aanwezigheid: DORA, DBMN, DVO, DVS, DOGD, DBA, DONHN, FDB, PDB,
DOT, VDO, RDO, WBDF, RDB, DVK en de KDO. De notulen zullen z.s.m. verstuurd worden naar alle
aangesloten lidorganisaties. Een korte terugblik is hier te vinden. De notulen van de algemene
ledenvergadering van 20 mei 2017 kunt u hier terugvinden. Het vastgestelde jaarplan en de begroting
zijn hier te vinden.
Subsidie toegekend
Het Innovatie & Ontwikkelingsfonds van het NOC*NSF is bedoeld om sportbonden te helpen een
doorbraak te realiseren in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en diensten
passend bij de veranderende vraag van de sporter. De NDB heeft het plan DartCounter dat besproken
is binnen de werkgroep Alternatieve Inkomsten, herschreven in een businessplan en ingediend bij het
NOC*NSF. Na een succesvolle pitch op Papendal heeft het NOC*NSF de NDB 14.000 euro
toegekend voor de samenwerking. Reactie van de jury: “De pitch was helder en concreet en het
businessplan heel duidelijk. Precies hoe een sportbond dient te opereren in de commerciële wereld.”
Daarnaast heeft de NDB nog twee plannen ingediend. Het ene plan is een samenwerking tussen de
tafeltennisbond, de biljartbond en de NDB en heeft als doel nieuwe doelgroepen te binden. Hier is een
bedrag van 40.000 euro voor toegekend (voor drie bonden). Het andere ingediende plan is een
samenwerking tussen de biljartbond en de NDB en gericht op het vinden van sponsoren. Hiervoor
hebben we een bedrag toegekend gekregen van 12.000 euro (voor twee bonden). We kunnen dus
spreken van een hele succesvolle subsidieaanvraag die ook bij het NOC*NSF niet onopgemerkt is
gebleven. Zo ontvingen we complimenten met onze 100% score van onze accountmanager van het
NOC*NSF.
Kado voor LaCo speelgelegenheden
In de komende periode krijgen alle LaCo
speelgelegenheden kosteloos een
splinternieuwe NDB LaCo surround
opgestuurd. Per LaCo team zal er één
surround opgestuurd worden. Wij gaan de
locaties niet verplichten de surrounds te
gebruiken. We zouden het natuurlijk wel heel
leuk vinden wanneer ze gebruikt worden. Deze
mooie en leuke actie heeft de NDB geen geld
gekost. Alle surrounds zijn gesponsord door
onze partner Winmau.
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Reglement erkende jeugdbegeleider/ reglement erkende jeugdspeelgelegenheid
De reglementen voor erkende jeugdbegeleider en erkende jeugdspeelgelegenheid zijn vastgesteld op
de ALV van 25 november. Klik hier om ze te bekijken.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Alle verenigingen (zowel de NDB als haar lidorganisaties) hebben te maken met persoonsgegevens
waar veilig mee omgegaan moet worden. Vanaf 25 mei 2018 moeten we allemaal aan de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) voldoen. De NDB is, samen met het NOC*NSF,
bezig met een online programma met daarin een stappenplan waar aan moet worden voldaan. Dit
programma komt medio januari beschikbaar voor alle lidorganisaties.
Vacatures
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt jou dit een mooie uitdaging of ken je
iemand die goed in ons bestuur zou passen? Twijfel dan niet en neem contact op met de NDB! Meer
informatie kun je vinden door hier te klikken.
BAUHAUS Dutch Open Darts voorbereidingen en inschrijvingen lopen voorspoedig!
De voorbereidingen voor de BAUHAUS Dutch Open Darts zijn in volle gang. De Bonte Wever in
Assen heeft inmiddels een flinke metamorfose ondergaan. Het complex is flink verbouwd wat er voor
zorgt dat ook de Dutch Open Darts een andere indeling krijgt. Zo zal er niet meer in tenten gedart
gaan worden. Er komt een flinke speelruimte bij, een aparte hal voor de tribunebanen en een nieuwe
VIP ruimte. De feesttent blijft uiteraard wel bestaan.
De inschrijvingen voor dit grote evenement lopen heel voorspoedig. In alle categorieën hebben we op
dit moment meer inschrijvingen dan op vergelijkbare datum vorig jaar. Voor het eerst zal er ook een
apart mindervalide toernooi georganiseerd worden voor paradarters.
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Finder Darts Masters staat voor de deur
Aankomend weekend staat de Finder Darts Masters
weer op het programma. Aan dit prachtige toernooi in
Hotel Zuiderduin doen weer vele bekende namen mee.
Zo zal niemand minder dan Andy ‘The Viking’ Fordham
te zien zijn net zoals landgenoten Richard Veenstra en
Aileen de Graaf. Wij wensen de organisatoren en
spelers veel succes en alle bezoekers heel veel plezier!
Meer informatie over de Finder Darts Masters is te
vinden op de website van het evenement. Klik hier om
direct naar deze website te gaan.
Nederlandse kampioenschappen
Op zondag 17 december staat het NK Darts 2017 op
het programma! Dit jaar gaan we in de Veluwehal in
Barneveld op zoek naar de beste darters in de
verschillende categorieën.
Acht spelers uit acht verschillende categorieën zullen
gekroond worden tot Nederlands kampioen.
De categorieën zijn: Aspiranten (jongens t/m 13 jaar),
Meisjes (t/m 17 jaar), Junioren (jongens van 14 t/m 17
jaar), Dames (Vanaf 18 jaar), Heren A (Vanaf 18 jaar),
Heren B (Vanaf 18 jaar), Paradarts (spelers met een
lichamelijke beperking), Specials (alle overige spelers met
een beperking).

Zijn er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen neem dan vooral contact op met
het NDB bonskantoor via info@ndbdarts.nl
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