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Hierbij nodigt het bestuur van de UPDB u uit voor de 

Algemene Jaarvergadering van de U.P.D.B., 

te houden op woensdag 5 februari 2020. 

De vergadering vindt plaats in de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a, Zeist.  

Aanvang: 20.00 uur. 

Bij verhindering bericht naar de secretaris: e-mail updbbestuur@gmail.com 

Agenda 

1. Opening  

2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen 

3. Notulen van de jaarvergadering van 6 februari 2019 (bijlage 1) 

4. Jaarverslag van de secretaris (bijlage 2) 

5. Jaarverslagen van de coördinator jeugdzaken 2019 (bijlage 3) 

6. Jaarverslag van de penningmeester (bijlage 4) 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 

8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

9. Begroting 2020 en vaststelling contributie (bijlage 4) 

Pauze 

10. Inventarisatie rondvraag 

11. Jeugdplan (bijlage 5) 

12. Provinciale clubcompetitie 

13. AVG (wederom: evaluatie) 

14. Aanmeldprocedure van nieuwe leden 

15. Bestuursverkiezing (zie ook bijlage 6) 

• Voorzitter Harry Vredeveldt is aftredend en herkiesbaar. 

• Algemeen adjunct Teus de Mik is aftredend en herkiesbaar. 

Tegenkandidaten voor één van deze functies of kandidaten voor de (vacante) functie van 

Jeugdcoördinator wordt verzocht zich vóór de vergadering te melden bij het bestuur.  

16. Rondvraag 

17. Sluiting 
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Bijlage 1 

Notulen van de Jaarvergadering van de UPDB 

d.d. 6 februari 2019 in Het Lichtpunt te Zeist 

 

Aanwezig: vertegenwoordigers van ADG Amersfoort, dc Austerlitz, DAWO Woudenberg, DBS Baarn, 

Gooi&Eemland (Baarn), Gooi&Eemland (Bunschoten), LDV Loenen, dc Hilversum, Ons Genoegen 

Utrecht, UDG-Vriendenkring Utrecht, Zenderstad IJsselstein 

Het UPDB-bestuur: Harry Vredeveldt, Teus de Mik, Ben van der Linden, Cock van Wijk, Erik Maijenburg 

en Paul de Heus (notulen) 

Afwezig met kennisgeving: Het Groene Hart Nieuwerbrug 

1. Opening 

Voorzitter Harry Vredeveldt heet iedereen van harte welkom en memoreert de leden die 

afgelopen jaar overleden zijn. De vergadering neemt enkele ogenblikken stilte in acht. 

2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen 

- Het Groene Hart heeft bij monde van Gerard Benning afgezegd 

- Ed Kok (Zenderstad) heeft via de UPDB-site zijn instemming betuigd met het voorstel voor 

de clubcompetitie (zie punt 12 van deze notulen) 

- De kascontrolecommissie heeft een verslag ingeleverd (zie punt 7) 

3. Notulen jaarvergadering 7 februari 2018 

Zonder op- of aanmerkingen worden de notulen goedgekeurd, met dank aan de notulist van 

dienst Teus de Mik. 

Naar aanleiding van de notulen vraagt Bert Roest (Gooi&Eemland Baarn) of Ton van der Ploeg 

nog een voorstel ingediend heeft zoals in punt 13 aangekondigd. Ton van der Ploeg (DBS) 

antwoordt dat hij het voorstel met Cock van Wijk besproken heeft, maar het bleek een niet 

haalbaar idee. 

4. Jaarverslag van de secretaris 

Bert van Oosterom (dc Hilversum) merkt op dat het evenement Dammen op de Dijk 

georganiseerd wordt door dc Hilversum en uiteraard niet meer door het opgeheven 

Loosdrecht. 

Met deze wijziging wordt het verslag goedgekeurd. 

5. Jaarverslag van de coördinator jeugdzaken 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

6. Jaarverslag van de penningmeester 

Ben van der Linden geeft een toelichting op het verslag. Het afgelopen jaar hebben drie 

sponsors geld in diverse activiteiten gestoken. Everloo Accountancy heeft weer meebetaald 

aan de trainingen en drie uitgaven gefinancierd (het programmaboekje en de twee 

halfjaarlijkse boekjes. De vergadering bedankt de aanwezige Marcel Everloo met een applaus). 

De andere sponsors zijn bouwbedrijf Bon uit Loenen en Tweewielerspecialist Muys uit 

Hilversum. 

Met het gereserveerde geld van de Vrienden van de UPDB heeft het bestuur 100 opklapbare 

damborden gekocht. Deze zijn vooral bestemd voor promotiedoeleinden. 

 

Er is over 2018 een klein negatief resultaat te zien. Dat komt met name door de 100 gekochte 

bordjes, alsmede de aankoop van een aantal digitale klokken en de simultaan van Ton 

Sijbrands bij het 65+toernooi. 
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Naar aanleiding van een vraag in 2018 van Leo van Raaij meldt Ben van der Linden dat hij een 

kostenoverzicht heeft gemaakt van de trainingen en ter inzage heeft meegenomen. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd door de vergadering. 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 

De commissie, bestaande uit Marcel Everloo en Hans Loots, hebben de financiële stukken 

gecontroleerd. Zij stellen de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor 

het gevoerde financiële beleid. Dat wordt door de vergadering met instemming bevestigd. 

8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Wim Muys meldt zich aan (1e), Marcel Everloo doet het nogmaals (2e) en Hans Loots is 

reserve. 

9. Begroting 2019 en vaststelling contributie 

Ook over de begroting geeft Ben van der Linden een toelichting. Het bestuur stelt voor de 

contributie niet te verhogen. De vergadering gaat met de begroting en de 

contributievaststelling akkoord. 

10. Inventarisatie rondvraag 

Hiervoor geven zich op: Cor van Setten (DAWO), Harry de Waard (ADG) en Bert Roest 

(Gooi&Eemland Baarn). 

 

• Hierna wordt de loting verricht voor de tweede ronde van het bekertoernooi. 

Resultaat: 

Gooi&Eemland 1 – UDG-Vriendenkring 1 

Ons Genoegen 2 – Zenderstad 1 

Dc Hilversum – Ons Genoegen 1 

Gooi&Eemland 2 – ADG 1 

 

11. Speeltempo UPDB 

Binnen de UPDB worden verschillende speeltempo’s gehanteerd. Het bestuur heeft een 

voorstel gedaan om één tempo (60 minuten plus 45 sec per zet) te gebruiken bij alle UPDB-

wedstrijden.  

Na een uitgebreide discussie blijkt dat er een meerderheid is voor het tijdschema 45 minuten 

plus 60 sec. Na een jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. 

DAWO heeft te weinig digitale klokken als alle teams thuis spelen. Een oplossing kan zijn dat 

de bezoekers vier klokken meenemen. Ook kan de UPDB een aantal klokken uitlenen aan 

DAWO. 

12. Provinciale clubcompetitie 

De huidige competitie bestaat voor het grootste deel uit achttallen, vier in de hoofdklasse en 7 

in de eerste klasse. Afgelopen zomer trokken twee achttallen zicht terug en kromp de 

hoofdklasse in van zes naar vier teams. Als er nog een achttal uit te competitie teruggetrokken 

wordt, dan ontstaat er een probleem. 

Het bestuur stelt daarom voor de komende competitie met viertallen te gaan spelen. 

Voordelen zijn: er zijn veel meer teams en (verschillende) tegenstanders en de competitie is 

flexibeler als er een team teruggetrokken wordt. 

Nico Verhoeven (Zenderstad) voegt daar aan toe dat ook de onderlinge competitie 

spannender kan worden. 

De vergadering is het in grote meerderheid eens met de verandering van acht- naar viertallen 

(1 tegen, de rest voor). 

Het bestuursvoorstel om in de eerste klasse in het eerste (overgangs-)seizoen een 

Zwitserssysteem te spelen stuit op een aantal bezwaren. Te kort van tevoren is dan bekend 
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wanneer en waar gespeeld moet worden. Dat geeft problemen met de invulling van de 

viertallen en met de zaalhuur. 

 

Via verschillende amendementen wordt het volgende voorstel aangenomen:  

De hoofdklasse bestaat uit 8 viertallen. 

De eerste klasse, bestaande uit 14 viertallen, wordt verdeeld in een eerste klasse (bestaande 

uit de sterkste ‘helften’ van de huidige achttallen) en een tweede klasse (bestaande uit de 

resterende ‘helften’). 

De huidige viertallencompetitie wordt de derde klasse. 

 

Uitgaande van de afgelopen competitie zou dat de volgende indeling geven: 

Hoofdklasse eerste klasse tweede klasse derde klasse 

ADG 1 LDV / DCH 1  LDV / DCH 3 HGH 3 

ADG 2 LDV / DCH 2 LDV / DCH 4 DBS 1 

OG 1 UDG-Vr 1 UDG-Vr 2 DAWO 3  

OG 2 Zenderstad 3 Zenderstad 4 Gooi&Eemland 3 

Zenderstad 1 Gooi&Eemland 1 Gooi&Eemland 2  LDV / DCH 5 

Zenderstad 2 DAWO 1 DAWO 2 UDG-Vr 3 

HGH 1 Austerlitz 1 Austerlitz 2 

HGH 2  

 

Een aantal opmerkingen uit de vergadering: 

- Is het mogelijk dat zwakkere teams uit de hoofdklasse wisselen met sterkere teams uit de 

eerste klasse? Ja, dat is mogelijk, maar uitsluitend op vrijwillige basis. 

- Streef ernaar zoveel verschillende teams van één vereniging tegelijk uit en thuis te laten 

spelen. 

- Blijft: er kan maximaal drie keer in een hoger team worden ingevallen. 

- Verzoek: maak het eerste team van één vereniging in dezelfde klasse het sterkst. 

- Het (al opgeschorte) gentlemen’s agreement vervalt. 

- Jeugdteams met verkorte speeltijd: blijft dat zo bij promotie? Daar is nog geen uitsluitsel 

over te geven. 

- Voorstel Wim Muys: Bij incompleet uitkomen kan het volledig uitkomende team bepalen 

welk bord leeggelaten wordt. 

13. Regiotoernooien 

De regiotoernooien worden niet georganiseerd door de UPDB. Toch wil het bestuur de clubs 

aansporen te onderzoeken op welke manier de toernooien interessanter gemaakt kunnen 

worden. 

Daarbij kan worden gedacht aan het zoeken naar clubs uit aangrenzende provincies 

(bijvoorbeeld Barneveld en Voorthuizen voor het Eemlandtoernooi of Heuvelrugtoernooi). Of 

het samenvoegen van toernooien zoals het Heuvelrugtoernooi (twee deelnemers) en het 

Eemlandtoernooi (drie deelnemers). 

DAWO speelt al vriendschappelijke wedstrijden met Voorthuizen en Barneveld, dus die 

contacten zijn er al. 

14. AVG 

Na de ophef van de overheid vorig jaar is het sindsdien stil. Wat zijn de ervaringen van de 

verenigingen? 

Cor van Setten (DAWO) beveelt aan bij het rondsturen naar meerdere mail-adressen om die 

adressen in een bcc te zetten. Dan zijn die adressen onzichtbaar voor anderen. 
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Foto’s van kinderen onder de 14 jaar mogen niet zonder toestemming van ouders 

gepubliceerd worden. 

Harry de Waard (ADG) mist de huisadressen bij o.a. het UPDB-bestuur. Het bestuur zal één 

huisadres vermelden op de site, dat wordt het ades van de UPDB-secretaris. 

15. Bestuursverkiezing 

Er zijn geen (tegen-)kandidaten aangemeld. Daarom worden penningmeester Ben van der 

Linden (met applaus) en wedstrijdleider teams Cock van Wijk (eveneens met een applaus) 

weer voor drie jaar herkozen. 

Jammer dat er nog altijd geen kandidaat voor de functie van Jeugdcoördinator is. Algemeen 

adjunct Teus de Mik neemt nog steeds deze functie waar. 

16. Rondvraag 

Cor van Setten (DAWO) meldt dat het Heuvelrugtoernooi dit jaar gespeeld wordt als een 

massakamp: er doen zoveel mogelijk leden van DAWO en Austerlitz mee. 

Harry de Waard (ADG) vraagt of het 65+toernooi dezelfde formule kent als de afgelopen twee 

jaar. Ben van der Linden bevestigt dat. Het toernooi vindt weer plaats in de laatste week van 

augustus in Hilversum. 

Bert Roest (Gooi&Eemland Baarn) stoort zich aan de website van de UPDB. Er staat veel oud 

nieuws op. Hij vindt dat de website beter bijgehouden moet worden. Paul de Heus (bestuur 

UPDB) antwoordt dat hij sinds Sjef Valk uitgevallen is, de site beheert. Maar hij kan niet veel 

meer dan verslagen en nieuws op de site plaatsen. Sjef was de expert. Uit de vergadering 

komen wel suggesties maar geen hulp. 

17. Sluiting 

Om 22:23 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt allen voor de inbreng en wenst 

iedereen wel thuis. 
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Bijlage 2 

Jaarverslag secretaris 2019 

Voor u ligt het jaarverslag van de UPDB over de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2020. 

Het bestuur kende in deze periode de volgende samenstelling: 

• Harry Vredeveldt (voorzitter) 

• Paul de Heus (secretaris) 

• Ben van der Linden (penningmeester) 

• vacant (coördinator jeugdzaken) 

• Cock van Wijk (wedstrijdleider teams) 

• Erik Maijenburg (wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden), afgetreden juni 2019 

• Teus de Mik (algemeen adjunct, coördinator jeugdzaken a.i.) 

 

Het bestuur heeft in het afgelopen verslagjaar zes keer vergaderd. 

Leden 

Per 1 juli 2019 waren er 215 leden (202 senioren, 1 junior en 12 aspiranten/pupillen/welpen) bij de 

UPDB aangesloten, verdeeld over 11 verenigingen.  

Per 1 juli 2018 waren er 228 leden (218 senioren, 2 junioren en 8 aspiranten/pupillen/welpen) bij de 

UPDB aangesloten, verdeeld over 11 verenigingen. 

overleden 

Dit jaar overleden Arie Schwartz en Dick de Boer, beiden van Ons Genoegen. Dick de Boer was meer 

dan twintig jaar penningmeester van de UPDB. 

Mogen zij rusten in vrede. 

 

UPDB-wedstrijden 

 

Clubcompetitie 2019 

De clubcompetitie onderging dit jaar een grote verandering. De competitie ging op 16 september 

2019 van start met 28 viertallen, verdeeld over Hoofdklasse (8 teams), Eerste Klasse (8 teams), 

Tweede Klasse (8 teams) en Derde Klasse (4 teams). Het teruglopend aantal leden waardoor een 

aantal clubs moeite kreeg een achttal samen te stellen noopte het bestuur tot deze drastische stap. 

In de Hoofdklasse ging Ons Genoegen tot de laatste ronde aan de leiding. In die laatste ronde werd tot 

verbijstering van de Utrechters met 8-0 verloren van ADG. De bordpunten beslisten toen in het 

voordeel van de Amersfoorters dat daarmee kampioen van de UPDB werd. 

Twee teams degradeerden naar de Eerste Klasse: Zenderstad 2 en Het Groene Hart. 

UDG-Vriendenkring werd kampioen in de Eerste Klasse en promoveerde samen met DAWO.  

Degradant was in deze klasse LDV dat een enkel bordpuntje tekort kwam t.o.v. Austerlitz. 
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In de Tweede Klasse was UDG-Vriendenkring 2 de sterkste en promoveerde het naar de Eerste Klasse. 

Naar de derde klasse degradeerde het team dat op de valreep werd ingeschreven: Hilversum 3. 

Vanuit de Derde Klasse, de vier teams speelden hier een dubbele ronde, promoveerde DAWO 3. 

Topscorers: Hoofdklasse Peter van Heun (dc Hilversum), Eerste Klasse Jan Ongolesono (UDG-

Vriendenkring), Tweede Klasse Hennie van Lambalgen (DAWO 2) en Derde Klasse Gerrit Pul (DAWO 3). 

 

Bekercompetitie 

Zestien teams streden de strijd om de Jan Bom-bokaal.  

Titelverdediger ADG verloor in de tweede ronde verrassend van Gooi&Eemland 2 dat doordrong tot 

de halve finale. Daarin verloor het van Gooi&Eemland 1. 

Ook Ons Genoegen 2 stuntte door Zenderstad uit te schakelen. Zij werden daarna gestuit door Ons 

Genoegen 1. 

In de finale stonden Ons Genoegen en Gooi&Eemland tegen elkaar. De verrassende overwinning van 

Leo van der Laan op Alfons Ottink, na een schijf achter te zijn gekomen, zorgde voor een 4-4 eindstand 

en voor de bekerwinst van de Baarnse dammers. 

 

In de landelijke bekerwedstrijden werden Gooi&Eemland en Ons Genoegen al in de eerste ronde 

uitgeschakeld. 

 

Persoonlijk kampioenschap 

De persoonlijke kampioenschappen werden in het denksportcentrum Den Hommel in Utrecht 

gehouden. Er deden 40 dammers mee, verdeeld over hoofdklasse (16), eerste klasse (17) en tweede 

klasse (7). Jammer genoeg weer een paar deelnemers minder dan de voorgaande jaren.  

 

UPDB-kampioen werd Arne van Mourik (Ons Genoegen).  Ook dit jaar was er een barrage nodig om 

een winnaar aan te kunnen wijzen. In de reguliere competitie was het een nek-aan-nek-race tussen 

Arne en Cock van Wijk. In de laatste ronde kwam Arne langszij door een vreselijke blunder van Evert 

van de Pol. In de barrage won hij van Cock. Regerend kampioen Andrew Tjon A Ong werd derde. 

In de Eerste Klasse werd Jan Ongolesono (UDG-Vriendenkring) kampioen voor Jaap Langerak (dc 

Hilversum) en Chris Schippers (LDV). 

In de Tweede Klasse werd Robert De Wolf (persoonlijk lid UPDB) kampioen. Tweede en derde werden 

hier Piet van Dijk (LDV) en Anton van Ginkel (DAWO). 

In de landelijke kwalificatietoernooien voor het Nederlands kampioenschap werd Andrew Tjon A Ong 

(Ons Genoegen) zevende in zijn groep. Ben Provoost werd gedeelde vierde en plaatste zich evenmin 

als Andrew voor de finale. 

In het kampioenschap van Nederland bij de vrouwen stelden de drie UPDB-vertegenwoordigde 

vrouwen teleur. Denise van Dam (what’s in a name) verraste met een eerste plaats en Heike Verheul, 

derde, Ester van Muijen (vierde) en Laura Timmerman (vijfde) hadden ongetwijfeld meer verwacht.   
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Sneldamkampioenschap 

Het UPDB-sneldamkampioenschap werd voor de veertiende keer in Hilversum gehouden, in het kader 

van ‘Hilversum Denkt!’. Ook dit jaar mochten niet-UPDB-ers meedoen, met de restrictie dat die zich 

niet via dit toernooi voor het NK konden plaatsen. 

Kampioen werd Koos van Amerongen (Zenderstad) voor Wouter Ludwig (Ons Genoegen) en Andrew 

Tjon A Ong (dc Hilverum). Jordy van der Lugt (DOS Delft) werd kampioen in de Eerste Klasse voor 

nummer 2 Boike Mathoera (geen KNDB-lid) en nummer 3 Arie Koster (UDG-Vriendenkring). 

In de Tweede Klasse was Lennart Bolks (Gooi&Eemland) de sterkste, voor Alexander van de Mheen 

(Gooi&Eemland) en Luca Smit (SNA Heerhugowaard). 

 

In de KNDB-finale werd Koos van Amerongen zevende in de A-groep. 

In de B-groep werd Arie Koster vijftiende en Gerard Benning (Het Groene Hart) twintigste. 

Bram Boer (DAWO) haalde een mooie achtste plaats in de C-groep. Alexander van de Mheen werd 

twaalfde en Evert van Grondelle (DAWO) drie-en-twintigste.  

Bij de vrouwen werd Laura Timmerman (Zenderstad) tweede.  

Bij de junioren werd Bram Bekkers (Zenderstad) elfde. Roald Scheper (Zenderstad) werd dertiende bij 

de aspiranten. Marlon Drost (DSB) werd twintigste bij de pupillen. Leander Mosso werd een-en-

twintigste bij de Welpen. 

 

UPDB- 65+ kampioenschap 

Voor de derde keer werd dit kampioenschap georganiseerd. Er waren dit keer drie dammers van 

buiten de UPDB. 

In de laatste week van augustus werden in het clubgebouw van DC Hilversum door zestien dammers 

acht ronden afgewerkt. 

Evert van de Pol (ADG) werd kampioen, voor Harry de Waard (ADG) en de verrassende nummer 3: 

Frits Stüger (ook al ADG). 

 

KNDB-competitie 

Gooi&Eemland handhaafde zich de hele competitie in de middenmoot in de Hoofdklasse. 

In de Eerste Klasse eindigde ADG op de eerste plaats en promoveerde het naar de Hoofdklasse. Ons 

Genoegen werd in dezelfde klasse vierde.  

In de Tweede Klasse eindigde Zenderstad net achter de koplopers. Gooi&Eemland 2 hield slechts twee 

andere teams onder zich.  

 

Diverse activiteiten 

• ADG organiseerde in 2019 voor de 39e  keer het Open Kampioenschap van Amersfoort. Winnaar 

werd Jean-Marc Ndjofang. Beste UPDB-er werd Laura Timmerman op een 14e plaats. 

• DAWO organiseerde voor de 25e keer het Thijs Ravenhorst-toernooi.  

• Gooi&Eemland organiseerde het Bunscote Open Bobolitoernooi. Winnaar werd wederom 

Alexander Schwarzman. Beste UPDB-er was Andrew Tjon A Ong de 6e plaats. 

• Het 50e Vechtstreektoernooi werd gewonnen door UDG-Vriendenkring. 
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• Het 26e Heuvelrugtoernooi werd gewonnen door DAWO. 

• Het 23e Domstadtoernooi werd gewonnen door Zenderstad. 

• Het 22e Eemlandtoernooi werd gewonnen door ADG. 

• De UPDB-supercup werd gewonnen door Zenderstad. 

• Dc Hilversum organiseerde voor de 20e keer Dammen op de Dijk, winnaar was MI Anton van 

Berkel. 

• Gemeente Hilversum organiseerde voor de zeventiende keer een denksportdag, ook deze keer 

met dammers. Hier werd het sneldamkampioenschap van de UPDB gehouden. 

• In Thailand werd voor de vijftiende keer een open toernooi gehouden, georganiseerd door Andrew 

Tjon A Ong. Tien UPDB-ers deden mee. Van hen was Ton Bollebakker met een 7e plaats de beste. 

• Voor de twee-en-twintigste keer werd er in Salou gedamd. Hier werd Koos van Amerongen 

(Zenderstad) beste UPDB-er met een 8e plaats.  

• ADG organiseerde in juni voor de vijftiende keer een café dam-drive.  

• Bij het EK voor veteranen in het Duitse Korbach werd Andrew Tjon A Ong 4e. 
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Bijlage 3 
UPDB Jeugdjaarverslag 2019  

 
Algemeen 
In 2019 is er door de UPDB een initiatief ontplooid om de jeugdactiviteiten een sterke impuls te geven. 
Dat begon op 23 februari op een bijeenkomst in Den Hommel in Utrecht, waar tijdens de laatste ronde 
van de halve finales een presentatie gehouden werd door de KNDB over de succesvolle aanpak van 
het jeugddammen in de Noordelijke provincies.  
Het gevolg was een gesprek met de aanjager daarvan, Zainal Palmans, op het Bondsbureau van de 
KNDB.  
Daarna werd een regiocoördinator aangezocht: Ben Provoost. Daaruit volgde weer een extra 
vergadering van de UPDB met vooral de jeugdleiders en de regiocoördinator over een verder plan van 
aanpak. De UPDB heeft hiervoor financiële middelen vrijgemaakt en ook de meeste clubs zullen 
hieraan bijdragen. Daarnaast is een oproep aan de leden gedaan om het plan financieel te steunen. 
 
Jeugdbeleidsplan 
Afgesproken werd dat de damclubs Zenderstad en Hilversum een Jeugdbeleidsplan gaan uitwerken 
met de regiocoördinator. Er zullen bovendien initiatieven worden genomen om het jeugddammen in 
de stad Utrecht op te zetten. 
In de -beperkte- jeugdleidersbijeenkomst op 18 september werd als eerste resultaat afgesproken, dat 
er in het najaar onderlinge, individuele provinciale jeugdtoernooien worden gehouden, zie verder 
onder ‘Herfstcup’. De informatie hierover werd op de UPDB-site gezet, naast de landelijke 
jeugddamkalender. Ook werd afgesproken om op 8 februari 2020 in Baarn het provinciaal 
sneldamkampioenschap te houden. 
Tot nu toe lag het accent van de jeugdwedstrijden op de eerste maanden van het jaar, nu is daar 
bewust het 4e kwartaal bij betrokken. Zodoende heeft de jeugd een grotere regelmaat van 
wedstrijden.  
In het voorjaar werden weer de plaatselijke  en provinciale schooldamwedstrijden georganiseerd, zie 
verder onder Schooldammen.  
 
Persoonlijke kampioenschappen 
Omdat er voor de jeugd een vrije inschrijving geldt, werd dit jaar alleen gestreden om een 
toegangsbewijs voor het sneldammen bij de Aspiranten. Dat ging tussen Roald Scheper uit IJsselstein 
en Victor Nieuwenhuis uit Baarn. Roald trok daarbij aan het langste eind en mocht ons dus 
vertegenwoordigen bij het NK sneldammen op 8 juni in Utrecht. 
Voor de overige jeugdcategorieën werden de rechten vergeven tijdens het topscorerstoernooi, een 
vervolg op het schooldammen. 
In de finale van het NK junioren speelde Bram Bekkers een ondergeschikte rol. Hij eindigde op de 7e 
plaats met 2 punten. 
Sybe Cornelisse eindigde in de halve finale voor pupillen op de 15e plaats met 5 punten. Dus geen 
finaleplaats voor hem. 
Bij de aspiranten en welpen hadden we geen deelnemers. 
 
Sneldammen 
Opnieuw waren op 8 juni bij de junioren zo weinig deelnemers, dat er een rondtoernooi gespeeld kon 
worden. Bram Bekkers behaalde daarbij een 11e plaats met 6 punten. 
Bij de Aspiranten deed Roald Scheper mee en haalde in de B-groep een 5e plaats met 7 punten. 
Bij de pupillen werden we vertegenwoordigd door Marlon Drost. Hij kwam in de C-groep tot de 4e 
plaats met 10 punten. 
Bij de welpen speelde Leander Mosso. Hij kwam in de B-groep tot een 5e plaats met 6 punten. 
 
Schooldammen 
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Om zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te geven, aan het schooldammen mee te doen, werden 
de boven- en onderbouw weer gescheiden georganiseerd. De resultaten zijn: 
Bovenbouw in Austerlitz 

1. De Uitkijck uit Baarn    14 punten; 
2. De Fatima school uit IJsselstein   12 punten; 
3. De Annie M.G. Schmidtschool uit Hilversum  11 punten; 
4. De Olijfboom uit Woudenberg   10 punten; 
5. De Titus Brandsmaschool uit Hilversum    9 punten; 
6. De Guido de Brès uit Baarn     9 punten; 
7. De Ark van Noach uit IJsselstein     9 punten; 
8. De Opstap 4 uit IJsselstein     9 punten; 
9. De Jan Ligthartschool uit Woudenberg    9 punten; 
10. De Vlindervallei uit Amersfoort     8 punten; 
11. De Aloysiusschool uit Baarn     6 punten. 
 

In de landelijke halve finales waren de resultaten als volgt: 
In Wageningen haalde de Titus Brandsmaschool 6 punten en werd daarmee 11e. De Annie M.G. 
Schmidtschool haalde 5 punten en werd 13e, de Uitkijck haalde 10 punten en werd 5e,  
Guido de Brès haalde 6 punten en werd 10e. 
In Huissen werd de Olijfboom 14e met 1 punt. 
In Dongen werd de Fatima school 9e met 7 punten en de Opstap 4  13e met 3 punten. 
Helaas haalde geen enkele school de finale op 25 mei. 

 
Onderbouw in Baarn 

1. De Ark IJsselstein                               13 punten  
2. De Opstap IJsselstein                          12 punten  
3. De Tandem  IJsselstein                       11 punten  
4. Pirapoleon  2  Austerlitz                     10 punten  
5. De Windroos  Wijk bij Duurstede        7  punten  
6. 3e van der Huchtschool  Soest               6 punten 
7. Pirapoleon 1 Austerlitz                         6 punten  
8. OBS de Buut  Soest                              5 punten  
9. De Regenboog Wijk bij Duurstede       5 punten  
10. Montinischool  Baarn                         5 punten 

 
In de landelijke halve finales waren de resultaten als volgt: 
In Nieuwerbrug aan de Rijn werd De Ark 5e met 9 punten,  De Tandem  7e met 7 punten en De 
Opstap 9e met 6 punten. 
In Hoogblokland werd Pirapoleon-2  7e met 10 punten en De Windroos 11e  met 0 punten. 
Ook hier dus geen finalisten. 
 
Topscorerstoernooi 
Dit jaar werden voor het eerst de beste schooldammers uitgenodigd voor een topscorerstoernooi. Op 
30 maart werd dat gehouden in Baarn en daar deden 10 dammers uit de bovenbouw aan mee en 10 
dammers uit de onderbouw. Er waren er veel meer uitgenodigd, maar ongeveer de helft liet het 
afweten. Dit toernooi was niet zomaar een dagje dammen, er kon een plaats verdiend worden voor 
het NK sneldammen op 8 juni in Utrecht. 
Na een spannende strijd kon na 9 ronden om ongeveer 15.00 uur de eindstand opgemaakt worden. 
Winnaar bij de bovenbouw, en dus gerechtigd tot deelname aan het sneldammen, was Marlon Drost 
van De Uitkijck uit Baarn. Tweede was Theun Jansen van De Olijfboom uit Woudenberg en derde Siebe 
Cornelisse van de Titus Brandsmaschool uit Hilversum. 
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Winnaar bij de onderbouw, en dus ook gerechtigd tot deelname aan het sneldammen was Leander 
Mosso van De Ark uit IJsselstein. Tweede was Wouter de Boer van de 3e van der Huchtschool uit Soest 
en derde Tijn Visser van de Aloysiusschool uit Baarn. 

Herfstcup 
De jeugdleiders besloten in september ten huize van Teus de Mik om maandelijks een damevenement 

te organiseren voor individuele spelers, voor de leeftijdscategorie  Welpen en Pupillen. Dit om ook 

andere tegenstanders te ontmoeten dan die op de club. Bijkomend effect zou kunnen zijn dat er 

vertegenwoordigende teams van onze provincie zouden kunnen worden geformeerd uit deze spelers. 

 

Op zaterdag 12 oktober werd de eerste ronde om de Herfstcup gehouden in Hilversum. 

In de ‘Zoutkeet’ werd door 16 welpen en pupillen gestreden om de eerste punten, waarbij opviel dat 

de welpen niet onderdeden voor de pupillen. 

De deelnemers kwamen uit Austerlitz, Hilversum, Woudenberg en IJsselstein. 

Een mooi verslag werd op de UPDB -site geplaatst. 

 

Op 16 november was IJsselstein aan de beurt om de 2e ronde te organiseren, wat Bert Habets wel was 

toevertrouwd. Alles liep perfect en de dammertjes kregen er nog een mooi lesje in tactiek bij van 

“oom” Bert. 

Ook hiervan weer een mooi verslag en de resultaten die meetelden voor de derde ronde. 

 

Op 27 december werd de derde ronde om de Herfstcup gespeeld in Woudenberg, tegelijkertijd met 

het bekende Thijs Ravenhorsttoernooi, wel in een aparte ruimte. 

De winnaars over de drie ronden ontvingen een beker en de nummers 2 en 3 een zilveren en bronzen 

plak.  

De resultaten werden opnieuw gepubliceerd op de UPDB-site. 

De deelnemers kwamen uit vier verschillende plaatsen: IJsselstein, Hilversum Woudenberg en 

Austerlitz. 

Evenals in Hilversum verzorgden Jaap Langerak, Bert Habets en Bert Roest de organisatie van dit 

nieuwe toernooi. 

 

Einduitslag jeugdkampioenschap na drie toernooien in Hilversum, IJsselstein en Woudenberg: 

Welpen: Kampioen Koen Boerboom (IJsselstein) 32 pnt; 2. Jesse van der Wijst (Austerlitz) 23 pnt; 3. 

Jasmina Benhari (Hilversum) 20 pnt; 4. Cas Lubberts (IJsselstein) 19 pnt; 5. Daniel Dekker (Austerlitz) 

19 pnt; 6. Giel Doornkamp (Austerlitz) 14 pnt; 7. Femke van der Wijst (Austerlitz) 12 pnt; 8. Sajra 

Muratovic (Hilversum) 10 pnt; 9. Fedde de Groot (IJsselstein) 10 pnt en 10. Dean Dubbers (IJsselstein) 

5 pnt. 

Pupillen: Kampioen Mohammed Benhari (Hilversum) 33 pnt; 2. Theun Jansen (Woudenberg) 29 pnt; 3. 

Daniel Haring (Woudenberg) 28 pnt; 4. Sybe Cornelisse (Hilversum) 18 pnt; 5. Aid Muratovic 

(Hilversum) 15 pnt; 6. Levi van de Berg (Woudenberg) 14 pnt. 

 

Op 8 februari om 13.30 uur zal in Baarn het sneldamkampioenschap voor de jeugd worden gehouden. 

 

Centrale training 

In 2019 volgde alleen maar Roald Scheper (Zenderstad) de centrale trainingen van de KNDB.  
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Ten slotte 

Zoals u hebt kunnen lezen zijn er in het afgelopen jaar veel zaken opgepakt. De activiteiten zijn meer 

verspreid georganiseerd en er ligt een duidelijk plan van aanpak. Op deze manier moet het lukken om 

meer jeugd bij het dammen te betrekken, en met de jeugd mogelijk ook ouders. Jammer alleen 

dat  zich nog steeds niemand aangemeld heeft om als jeugdleider in het bestuur zitting te nemen. 

Voor de continuering van het beleid is dat zeer belangrijk. Bij deze opnieuw een oproep voor een 

kandidaat. In het afgelopen jaar was er een prima samenwerking tussen ondergetekenden maar het is 

geen ideale situatie. Desondanks gaan we het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. 

  

T. de Mik 

H. Vredeveldt 
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Bijlage 4 

 

 

 

          Datum 23-01-2020 

Financieel verslag UPDB 2019 en begroting 2020.  

 

Het financieel jaarverslag 2019, bestaat uit de onderdelen A-B-E-H-I-J die zijn weergegeven als een 

kasboeksysteem.  

 

A Het financieel begintotaal 2019. 

- Rekening courant € 1.310,52, Spaarrekening € 9.212,44 Totaal € 10.522,96 
 

B Inkomsten 2019, € 12.982,22 (13.977,46 -/- 1000 + 4,76) 

- Contributies KNDB en UPDB. 
- Bijdrage vriend van de UPDB, dit jaar is er weer een bijdrage. 
- Sponsorbijdrage bouwbedrijf Bon i.vm. 65+ toernooi. Ook dit jaar, net als voorgaande jaren, 

heeft Everloo Accountancy de kosten voor het drukken van de UPDB-boekjes van 2019, zijnde 
€ 1000, voor zijn rekening genomen. Beide ondernemers worden hartelijk bedankt voor hun  
financiële bijdrage. 

- Verkoop 6 digitale klokken, hierdoor zijn er bij de UPDB geen nieuwe klokken meer voorradig. 
- Inleg deelnemers trainingen, Baarn en Utrecht, aantal deelnemers blijft nog wat achter. 
- Bankrente. 
- Giften jeugdplan, nieuw opgezet plan om het jeugdwerk van de UPDB te steunen en te 

stimuleren. 
- Inleg toernooi PK UPDB 2019. 
- Inleg toernooi 65+ PK UPDB 2019. 

 

E De uitgaven 2019, € 14.451,22  

- Afdracht contributie aan KNDB.  
- Jeugdprijzen.  
- Jeugd zaalhuur, Rode Kruis gebouw Baarn. 
- Jeugdtrainer, Zainal Palmans heeft de eerste lessen gegeven, met daarbij lesmateriaal. 
- Seniorprijzen, voor provinciale UPDB clubcompetitie, UPDB bekercompetitie, supercup UPDB, 

het PK UPDB en het 65+ PK UPDB. 
- Seniorwedstrijd zaalhuur denksportcentrum Den Hommel Utrecht en Zoutkeet Hilversum. 
- Seniortrainingen zaalhuur Baarn RodeKruisgebouw en Utrecht Denksportcentrum Den 

Hommel.  
- Damtrainers A. Tjon A Ong en R. Keurentjes.  

Utrechtse Provinciale Dambond 

Kamer van Koophandel nr. 55681271 

Penningmeester B.J.M. van der Linden 

email: updbbestuur@gmail.com  

Bank IBAN   NL19 RBRB 0941 5055 53  

mailto:updbbestuur@gmail.com
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- Jaarvergadering zaalhuur Zeist ’t Lichtpunt en consumpties. 
- Attenties, dit jaar geen uitgaven. 
- Website abonnement.  
- Bankkosten Regiobank, de Regio Bank heeft zijn vergoeding inmiddels opgeschroefd naar 

niveau van de andere banken. 
- Dammaterialen, door de problemen met de oude laptop en printer van de UPDB, is er 

besloten om een nieuwe laptop en laserprinter aan te schaffen, printer wordt gekocht in 
2020. 

- Abonnement en kantoorkosten bestaande uit, kopieerkosten, papier/inkt/ordners. 
 

 

H Saldo inkomsten/uitgaven. 

- Dit jaar zijn de inkomsten € 12.982,22 (13.977,46 -/- 1000 + 4,76) hierbij opgemerkt dat er nog 
een extra voorschot KNDB ‘19/’20 van € 177,- berekend gaat worden aan de clubs; de 
sponsorbijdrage is dit jaar € 200 en geen € 450,- ; en dat de inleg van de deelnemers aan de 
trainingen ca € 500 achterblijft. Maar dat er aan giften voor het nieuwe jeugdplan € 525,- is 
binnengekomen. 

- De uitgaven zijn dit jaar, € 14.451,22, veelal gelijk vorige jaren, hierbij vallen op de nieuwe 
uitgave voor het jeugdplan € 500,- en de aanschaf van de laptop en installatie officepakket 
€ 472,- 

- Er is in 2019 € 1.469,- meer uitgegeven dan ingekomen, oorzaken zie opmerkingen hierboven. 
 

I Banksaldo  

- Op 31-12-2019 Regiobank, rekeningcourant € 836,76, spaarrekening € 8.217,20 totaal 
€ 9.053,96 

 

J Het saldo van de post Vrienden van de UPDB. 

- Op 01-01-2019 € 626, -  Inleg 2019 € 125,- saldo 31-12-2019 € 751,-. Voorstel is om in dit 
fonds ook de kosten voor het in 2019 nieuw opgestarte jeugdplan te verrekenen.  

 

- Dammaterialen UPDB. 
De damborden en schijven en houten klokken en de 26 digitale klokken hebben inmiddels een 

waarde van € 0,-. De UPDB heeft per 01-01-2020 26 digitale klokken in gebruik. In 2019 zijn er 6 

nieuwe nog ingepakte klokken verkocht. Hierdoor heeft de UPDB op 01-01-2020 geen voorraad 

nieuwe digitale klokken. Zie verdere UPDB dammaterialen zijnde borden, schijven, klokken ed. 

inventarisatie lijst van mei 2019.  

Om de verschillende UPDB damtoernooien te kunnen begeleiden en te administreren is er een 

nieuwe laptop aangeschaft. Ook wordt in 2020 een nieuwe laserprinter aangeschaft.  
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Begroting 2020 en voorstel contributieverhoging 

- Inkomsten, veelal gelijk aan vorig jaar. Met uitzondering van de inleg van de deelnemers van 

de trainingen. Er wordt minder deelgenomen aan de trainingen waardoor de bijdragen ook 

minder zijn. Er zijn geen verdere giften voor het jeugdplan opgenomen. 

- Uitgaven: de meeste posten zijn gelijk als de uitgaven van vorig jaar begroot. Wel zijn extra 

kosten opgenomen voor de activiteiten die ontwikkeld worden in het jeugdplan om daarmee 

de achteruitgang van actieve dammers tegen te gaan. De begrote inkomsten en uitgaven 

geven voor 2020 een tekort van ca. € 500,-. 

- De jaarlijkse contributie als senior lid van de UPDB is heden € 7,50. Gezien het begrote tekort 

en van andere onvoorziene tegenvallers, is het voorstel om de UPDB-contributie voor 

seniorleden van de UPDB te verhogen naar € 10,-. 

Daarbij ook het voorstel de contributie van de jeugdleden van de UPDB te wijzigen, 

juniorleden van € 3,50 naar € 4,- en de andere jeugdleden van € 1,50 naar € 2,-. 

Financieel verslag 2019 en begroting 2020  

UPDB-penningmeester 

B.J.M. v. d. Linden 
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 Financieel kasboek 2019   

A Saldo op 01-01-2019     

1 Rekening courant Regio Bank 1.310,52   

2 Spaarrekening Regio Bank 9.212,44   

  Totaal bank 01-01-2019 10.522,96   

     

B Inkomsten 2019   C begr. 2019 

1 Contr. KNDB 2019+voorschot 2020 8.271,16   8.400,00 

2 Contributie UPDB 2019 incl. 3 pers.leden 1.779,30   1.750,00 

3 Inkomsten vriend updb 2019 125,00     

4 Sponsoring Bouwbedrijf Bon 200,00   450,00 

5 Verkoop klokken en klein dambordje  287,00     

6 Inleg training deelnemers 650,00   1.150,00 

7 Bankrente 2018 zie spaarrekening     9,00 

8 Giften jeugdplan 525,00   0,00 

9 Giften (KM kosten bestuur) 0,00   360,00 

  Kruispost overboek van spaarrekening 1.000,00   0,00 

10 Inleg 65+ UPDB 2019 16x20 320,00   350,00 

11 Inleg PK UPDB 2019 40x20 800,00     

12 Inleg PK UPDB 2020 1x20 20,00  800,00 

13 Tekort     131,00 

  Totaal inkomsten 2019 13.977,46   13.400,00 

     

E Uitgaven 2019   F  begr. 2019 

1 Contr.KNDB 2019+voorschot 2020 8.404,62   8.400,00 

2 Jeugd prijzen 417,28   250,00 

3 Jeugd zaalhuur + overleg met Provoost 209,95   100,00 

4 Jeugd trainers (Palmans) 500,00     

5 Senioren prijzen: boeken, klokken, ed 537,54   450,00 

6 Senioren wedstrijden zaalhuur 1.094,56   1.150,00 

7 Senioren training zaalhuur 804,85   650,00 

8 Senioren trainers kosten 1.387,50   1.300,00 

9 Vrienden UPDB uitbetaald aan jeugdactiviteiten       

10 Voorzittersoverleg/jaarvergadering 176,70   150,00 

11 Attenties bij jubilea etc 0,00   200,00 

12 Kosten website 21,62   80,00 

13 Bankkosten 99,00   80,00 

14 Damm. magnetische dambord, not biljet, computer 548,50   150,00 

15 Diverse kosten bestuur 193,10   50,00 

16 Bestuur KM kosten 0,00   360,00 

17 Abonnements/kantoorkosten 56,00   30,00 

18         

19         

20         

  Totaal uitgaven 2019 14.451,22   13.400,00 
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H Rekeningcourant mutaties 2019    

     

 Saldo 01-01-2019 Rekeningcourant  1.310,52   

 

 
Inkomsten 2019 13.977,46   

  Uitgaven 2019 -14.451,22   

 Saldo Rekeningcourant 31-12-2019 836,76   

     

     

I Spaarrek. RegioBank 01-01-2019 9.212,44   

 Spaarrente 05-01-2019 4,76   

 Overboek rek. courant 17-06-19 -200,00   

 Overboek rek. courant 11-07-19 -100,00   

 Overboek rek. courant 02-08-19 -500,00   

 Overboek rek. courant 26-08-19 -200,00   

 Spaarrek. RegioBank 31-12-2019 8.217,20   

     

     

I Saldo RC+Spaarrek. 2019   

  Saldo 01-01-2019 Regiobank RC+Spaarrek 10.522,96 

  Inkomsten 2019 12.982,22 

  Uitgaven 2019 -14.451,22 

  Saldo  RC+Spaar 31-12-2019 9.053,96 

 
in 2019 € 1.469,- meer uitgaven dan inkomsten 

 

     

     

 Vriend van de UPDB    

 Saldo vriend UPDB 01-01-2019 626,00   

 Uitgaven  0,00   

  Inleg in 2019 125,00   

 Saldo Vriend UPDB 2019 31-12-2019 751,00   
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 Begroting 2019 en nieuwe begroting 2020 

B Inkomsten C begr. 2019 D begr. 2020 

1 Contr. KNDB 2019+voorschot 2020   8.400,00   8.200,00 

2 Contributie UPDB 2019   1.750,00   2.100,00 

3 Inkomsten vriend updb 2019        500,00 

4 Sponsoring Everloo Accountancy en Bon   450,00   450,00 

5 Verkoop klein dambordje          

6 Inleg training deelnemers   1.150,00   800,00 

7 Bankrente   9,00   0,00 

8 Giften jeugdplan   0,00     

9 Giften (KM kosten bestuur)   360,00   0,00 

10 Inleg 65+ UPDB 2019   350,00   360,00 

11 Inleg PK UPDB 2019   800,00   960,00 

12 Tekort   131,00   485,00 

  Totaal inkomsten 2019   13.400,00   13.855,00 

      

E Uitgave F  begr. 2019 G begr. 2020 

1 Contr.KNDB 2019+voorschot 2020   8.400,00   8.200,00 

2 Jeugd prijzen   250,00   250,00 

3 Jeugd zaalhuur   100,00   200,00 

4 Jeugd trainers         

5 Senioren prijzen boeken klokken ed   450,00   500,00 

6 Senioren wedstrijden zaalhuur   1.150,00   1.150,00 

7 Senioren training zaalhuur   650,00   700,00 

8 Senioren trainers kosten   1.300,00   1.400,00 

9 Vriend UPDB uitbetaald aan jeugdactiviteiten        500,00 

10 Voorzitt.overleg/jaarverg   150,00   175,00 

11 Attenties bij jubilea etc   200,00   200,00 

12 Kosten website   80,00   30,00 

13 Bankkosten   80,00   100,00 

14 Damm. magnetisch bord/not biljet computer   150,00   250,00 

15 Diverse kosten bestuur   50,00   170,00 

16 Bestuur KM kosten   360,00   0,00 

17 Abonnements-/kantoorkosten   30,00   30,00 

  Totaal uitgave 2019   13.400,00   13.855,00 
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 Jeugdplan inkomsten 2019  

 Sponsors  
1 Ludwig 25,00 

2 Farzan 25,00 

3 Bolks 25,00 

4 Bollenbakker 25,00 

5 van Muijen 25,00 

6 Conatum Stichting 25,00 

7 van Nieuwkerk 25,00 

8 Koster 25,00 

9 Vredeveldt 25,00 

10 de Mik 100,00 

11 Vonk 20,00 

12 van Wijk 100,00 

13 vd Linden 50,00 

14  0,00 

      

  495,00 

   

 Jeugdplan kosten  
1 Bespreking met Provoost 29,95 

2 Zainal training +materiaal 500,00 

  529,95 

   

   

 Kosten jeugdplan 2019 -34,95 
 
  



 
21 

 65+ toernooi augustus 2019  

   

1 Inleg 16 deelnemers  320,00 

2 Sponsor Bouwbedrijf Bon 200,00 

 Inkomsten 520,00 

   

 Kosten  
1 Zaalhuur Zoutkeet 350,00 

2  1e prijs v.d.Pol 60,00 

3 2e prijs de Waard 40,00 

4 3e prijs Stüger 20,00 

5 Prijs 75 jaar Stüger 20,00 

6 Prijs combinatie Vlooswijk 20,00 

7 Prijs Langerak organisatie 20,00 

8 Bloemen organisatie 15,00 

9 Beker graveren 11,50 

 Uitgaven 556,50 

   

 Kosten 65+ toernooi -36,50  

   

      

   

1 PK UPDB voorjaar 2019  
2 Inleg 40x20 800,00 

 Inkomsten 800,00 

   

 Kosten  
3 Zaalhuur Den Hommel 9x53,74 483,66 

4 1e prijs 3x 10,50 31,50 

5 2e prijs 3x 10,50 31,50 

6 3e prijs 3x 10,50 31,50 

7 KM kosten  7,20 

  585,36 

   

 Opbrengsten PK UPDB 2019 214,64 
 
  



 
22 

 UPDB dammaterialen in 4 kasten 'Den Hommel'  mei 2019 

      

 Houten klokken Den Hommel 10    

 Houten klokken DAWO gebruik 24    

 Zakje met draaiknopjes houten klok      

 Totaal 34    

      

 Digi klokken in gebruik 26    

 Digi klokken nieuw in verpakking 6    

 Totaal 32    

      

 Kunststof koffer tbv 12 klokken 2    

 Houten kisten tbv 12 klokken 2    

 Totaal 4    

      

 Dambord groot zwaar 10    

 Dambord groot dunner bruin rand 6    

 Dambord donkerbruin rand 12    

 Dambord verschillende maten allegaartje 28    

 Kartonnen bord met cijfers 1    

 Totaal 57    

      

 Damschijven houten kistjes 17    

 Damschijven kartonnen doosjes 32    

 Totaal 49    

      

 Magnetische opklapbaar dambord 14    

      

      

 Groot demo bord 1    

 Doos met grote schijven tbv demobord 1    

      

      

 Notatie biljetten dubbel 150    
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Bijlage 5 

Jeugdplan 

 

 

 

   Utrechtse Provinciale Dambond 
   Harry Vredeveldt, voorzitter UPDB    
   updbbestuur@gmail.com    

 

         Woudenberg, 9 mei 2019. 

Beste damvrienden, 

Het bestuur van de UPDB vraagt dringend uw aandacht voor het volgende: 

Ook dit jaar is de UPDB niet vertegenwoordigd door jeugdspelers in diverse toernooien. Het aantal 

jeugdleden in onze provincie is lager dan ooit; alleen DBS levert hiervan het leeuwendeel. Een klein 

aantal clubs is actief met jeugddammen, een groter aantal clubs is in de loop der jaren afgehaakt. 

Onze bond vergrijst en het aantal leden daalt langzaam maar zeker af naar de ondergrens die - op 

termijn - voortbestaan onmogelijk maakt. Wel is er een aantal spraakmakende toernooien, waarmee 

de provincie van zich laat horen en ook aan het persoonlijk kampioenschap wordt relatief door een 

flink aantal dammers deelgenomen. Dit is reden voor een zekere trots en geeft moed om als kleine 

bond door te gaan, maar er moet wel wat gebeuren…… 

Geïnspireerd door de themadag voor jeugdleiders van 23 februari jl. en een gesprek met enkele 

jeugdleiders, heeft het UPDB bestuur het initiatief genomen om het jeugddammen groter op te 

pakken. Zij nodigt daarom de besturen van de UPDB én dammers van uw club, die affiniteit  met de 

damjeugd hebben, uit voor een bijeenkomst om ons te bezinnen op een plan om het jeugddammen 

weer een belangrijke plaats te geven.  

Het bestuur heeft hiervoor, in overleg met de KNDB plannen ontwikkeld en initiatieven genomen, 

waarover wij u willen informeren. In het kort komt het erop neer, dat wij enthousiast zijn over het 

initiatief, dat enkele jaren geleden in Hoogeveen is genomen om een gezonde jeugddamclub op te 

zetten. Nuttige informatie hierover kunt u ook vinden op https://slimmezet.org/. Dit is een groot 

succes geworden. 

De bijeenkomst staat gepland  op woensdag 12 juni in de Nieuwe kerk in Zeist, locatie u welbekend. 

Wij verzoeken u vóór 5 juni op te geven met hoeveel personen u komt aan: updbbestuur@gmail.com    

De agenda zal u dan per 5 juni worden toegezonden. 

Namens het UPDB bestuur, 

Teus de Mik (coördinator Jeugdzaken) 

Harry Vredeveldt (voorzitter). 

  

https://slimmezet.org/
mailto:updbbestuur@gmail.com
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Verslag van de bijeenkomst op 12 juni in “Het Lichtpunt” te Zeist 

Aanwezig: Van het UPDB-bestuur Harry  Vredeveldt en Teus de Mik; namens Austerlitz H. Keereweer 

en Henk Zoonen; namens Woudenberg Leo van Raaij; namens Bunschoten Wim Muijs; namens 

Hilversum Wim Vlooswijk en Bert van Oosterom; namens IJsselstein Bert Habets; namens Ons 

Genoegen Wim Vlooswijk en Arne van Mourik; namens DBS Baarn Evert Davelaar en Willem van 

Egdom; Namens Nieuwerbrug Gerard Benning en Frans Boot. Beoogd regiocoördinator Ben Provoost. 

Afwezig: ADG Amersfoort, Loenen en UDG-Vriendenkring. 

Voorzitter Harry Vredeveldt opent de vergadering, heet iedereen welkom en meldt het afzeggen van 

Rob de Meij. Vervolgens legt hij de bedoeling van deze bijeenkomst uit. Hij schetst het verschil in 

jeugdleden van 5 a 6 jaar terug met heden en geeft zodoende de noodzaak aan tot een actief(ver) 

jeugdbeleid. Dat houdt in  dat we een regiocoördinator aan willen stellen die de diverse jeugdleiders 

van advies voorziet en de supervisie van het jeugdwerk in handen neemt, samen met de provinciale 

jeugdleider.  

Omdat het niet de bedoeling is, de discussie woordelijk weer te geven, volgen hierna diverse 

opmerkingen , gevolgd door de conclusies. 

Arne van Mourik verklaart geen tijd vrij te kunnen maken voor -extra- jeugdwerk en hij ziet binnen Ons 

Genoegen ook niemand die dat wel zou kunnen en willen.  

Bert van Oosterom vertelt dat Hilversum een jeugdclub heeft van een tiental kinderen maat weet daar 

niet goed een vervolg aan te geven. 

Evert Davelaar doet niks met de KNDB, wel met het systeem van Hoogeveen. Hij laat een folder rond 

gaan met het plan van aanpak van DBS. Die folder wordt als bijlage met dit verslag meegestuurd.  

Evert wijst er op dat de scholen nu al bezig zijn met het programma voor het komend seizoen. Willen 

we op de scholen damactiviteiten ontplooien moeten we er dus tijdig bij zijn. Hij heeft geȉnformeerd 

bij de KNVB en het blijkt dat op 14 december er geen jeugdvoetbalwedstrijden zijn. 

Les geven op de scholen en vervolgens op de club, moet gevolgd worden met een brief aan de ouders 

en het inschakelen van hen. 

Wim Muijs benadrukt het belang van de computer bij de kinderen. Als het via de computer kan heb je 

al een voordeel. Hij vindt in dit verband vooral Dam Z erg belangrijk. 

Het blijkt dat de volgende clubs animo hebben voor ondersteuning door de regiocoördinator: 

IJsselstein, DBS, Hilversum en Bunschoten. 

Teus de Mik benadrukt dat het goed is om met niet teveel clubs tegelijk op te starten. Dat geeft teveel 

druk op de regiocoördinator, die het ook allemaal nog op moet starten. Als het goed loopt kunnen er 

clubs ook later aanhaken. 

Financiën 
De kosten per jaar zijn begroot op ongeveer  € 2.950,--, waarvan € 1.000,-- voor rekening van de 

UPDB. De rest dient te bestaan uit de bijdragen van de clubs. Teus de Mik denkt dat er iets meer 

ruimte is binnen de financiën van de UPDB. Eventueel middels een opslag op de contributie. Voordeel 

daarvan is, dat de niet-actieve clubs er ook aan mee betalen. Henk Zoonen is het daarmee eens. Hij 

pleit er voor, de beschikbare middelen op een aparte rekening te administreren om zodoende een 

duidelijk beeld te krijgen en te houden van de mogelijkheden.  Veel zal afhangen van de 

vindingrijkheid van de clubbestuurders om gelden te genereren. 
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Rondvraag en slot 
Bert Habets dringt er op aan dat er meer wedstrijden georganiseerd worden voor de jeugd. Die zijn 

voor hen de krenten in de pap. Hij pleit voor 1 wedstrijd per maand tegen andere clubs en tussendoor, 

bijvoorbeeld in oktober,  plaatsingswedstrijden voor diverse categorieën. De voorzitter hoopt voor 3 

juli een definitieve reactie te krijgen van de clubs die mee gaan doen. Het UPDB-bestuur vergadert 

weer op 27 juni, zodat het resultaat van deze avond al snel binnen het bestuur besproken kan worden. 

De beoogd regiocoördinator, Ben Provoost,  is positief en ziet het wel zitten. 

Er wordt nog aandacht gevraagd voor Het Groene Hart uit Nieuwerbrug. Die organiseert in december 

een groot damtoernooi voor jeugdteams. Het zou mooi zijn als de UPDB daar ook goed 

vertegenwoordigd is. 

Rond 21.30 uur sluit de voorzitter deze prettig verlopen vergadering en wenst ieder wel thuis. 

 

Bunnik, 13 juni 2019, 

 T. de Mik 

 

 

Verslag van de bespreking over Jeugddammen op 12 juni 2019 in Zeist (Harry Vredeveldt). 

1. Welkom. Harry Vredeveldt heet iedereen welkom en spreekt de hoop uit dat we vanavond 

samen een goede stap voorwaarts kunnen zetten met het Jeugddammen 

2. Toelichting op de uitnodigingsbrief van 9 mei jl.: Op de Studiedag over Jeugddammen op 23 

mei jl., waar een aantal UPDB jeugdleiders aanwezig waren, werd door hen aangedrongen op 

actie om het tij te keren: een teruglopend ledenaantal bij de senioren en de jeugd. In zeven 

jaar bij de senioren van 268 naar 218 leden = 18.7 % ledenverlies; bij de jeugd van 54 naar 13 

= 76 % ledenverlies. De studiedag bood aanknopingspunten en het bestuur heeft de situatie 

met elkaar besproken, waarop er een gesprek op het KNDB kantoor is gevolgd. Gesterkt door 

de ervaringen  met het “Hoogeveens Concept” in het Noorden, is toen besloten te zoeken 

naar een regiocoördinator en de clubs bijeen te roepen. 

3. De doelstelling van het bestuur is het Jeugddammen bij de clubs te stimuleren en tot concrete 

uitvoering te brengen op basis van een beleidsplan voor jeugddammen per club. Dit 

“maatwerkplan” kan, gegeven de situatie, per club verschillen, maar is wel geënt op de 

suggesties die in het Hoogeveens Concept worden beschreven en door het UPDB-bestuur 

worden omarmd. Daarnaast wil het bestuur in de stad Utrecht de basisscholen benaderen om 

damlessen te (laten) geven en mee te doen aan schooldamwedstrijden. Het vervolg zou het 

oprichten van een jeugddamclub in Utrecht moeten zijn. Arne van Mourik stelt, dat dit laatste 

niet mogelijk is, omdat zij op de club dammers missen die dit kunnen realiseren in Utrecht. 

Het bestuur wil daar nog eens bij Vriendenkring en Ons Genoegen op terugkomen. De 

suggestie van Bert Habets wordt gedaan om klein te beginnen in bijvoorbeeld een wijk in 

Utrecht. 

4. Hoe willen wij deze doelstellingen bereiken. De beoogde regiocoördinator is Ben Provoost: hij 

wil de clubs stimuleren, motiveren en begeleiden, mits daar animo voor is. Hij heeft wel 

beperkte tijd. Ben krijgt een training en supervisie van Zainal Palmans. Het verzoek aan de 

clubs is in grote lijn een jeugdbeleidsplan voor twee jaar te schrijven, al of niet samen met Ben 
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en samen de wijze van uitvoering uit te werken en te realiseren. Aan deze begeleiding en 

supervisie zijn kosten verbonden, evenals het gebruik van ontwikkeld lesmateriaal. De kosten 

voor twee jaar zijn begroot op 2950.00 Euro. De UPDB stelt hiervoor 1000.00 Euro ter 

beschikking. De rest zou uit sponsoring, crowd funding en de financiële middelen van de clubs 

moeten worden bekostigd. Er ontstaat een discussie of dit haalbaar is voor de clubs. Het UPDB 

bestuur is hier optimistisch over. Zij zou opnieuw de groep vrienden van de UPDB willen 

inschakelen; zij wijst op de mogelijkheden om met een goed plan bij de gemeenten om een 

bijdrage te vragen. DBS heeft goede ervaringen met het oprichten van een stichting, die 

financiën genereert. In het gesprek wordt duidelijk dat vier clubs met de plannen aan de slag 

willen gaan, onder begeleiding van de regiocoördinator. Door hen zou dan per club per jaar 

250 euro moeten worden opgebracht. Henk Zoonen ziet het als een investering voor de 

gehele provincie en stelt voor om de overige clubs ook een aandeel te laten betalen. Er wordt 

dan wel om transparantie over de besteding gevraagd. De andere aanwezigen reageren 

positief en de conclusie is, dat de financiering haalbaar moet zijn. Verder wordt aangedrongen 

om maandelijks jeugdwedstrijden in de provincie te houden, dit werkt motiverend voor de 

jeugdige dammers. Bijvoorbeeld de clubs beurtelings gastheer laten zijn. Aandacht wordt 

gevraagd voor het jeugddamtoernooi in Nieuwerbrug dat in december zal plaats vinden; het 

zou mooi zijn als zoveel mogelijk Utrechtse jeugd van de partij zou zijn. Ook de kinderen die 

damles krijgen door de andere clubs in de provincie (Woudenberg en Austerlitz) en nog geen 

lid van de UPDB zijn. 

5. Maatwerk per club. De vier clubs die zich aanmelden verschillen in mogelijkheden. Het gaat 

om Boboli Bunschoten, DBS Baarn, DCH Hilversum en Zenderstad. DBS heeft al verschillende 

ideeën met Zainal Palmans besproken en gebruikt. Zij zijn zeer positief over de samenwerking 

met Zainal. Bunschoten wil met twee jonge begeleiders gaan werken. Zenderstad wil graag 

iets leren om ouders meer in te schakelen en een rol in de club te laten spelen. Alle clubs 

staan open voor de begeleiding door Ben Provoost en voor onderlinge samenwerking. 

6. Deelname van clubs. Het idee dat de komende twee jaar als investering voor de toekomst van 

de UPDB = alle clubs moet worden gezien, wordt door de aanwezige clubs gedeeld. Op basis 

van de bereikte resultaten, willen alle clubs meewerken aan een Jeugdplan voor de eigen club. 

De personele (onder) bezetting speelt hierbij wel een rol; op dit moment is dit voor de meeste 

clubs een grote belemmering. Arne van Mourik ziet de grote tijdsinvestering van de clubleden 

als een groot struikelblok. 

7. Slotverklaring. De deelnemende clubs laten uiterlijk 3 juli weten of het plan door hun club 

wordt gedragen en zij definitief met dit “project” mee zullen doen. Zij zullen Ben Provoost en 

de UPDB het resultaat laten weten. Praktisch is dan, dat de betrokken personen van de clubs 

hun telefoonnummer en e-mailadres doorgeven. Er kunnen dan afspraken met de clubs 

worden gemaakt over het vervolg. 

8. Na een rondvraag wordt de vergadering gesloten; de voorzitter bedankt een ieder voor de 

inbreng in de vergadering. 
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Bijlage 6  

 Schema van aftreden bestuur UPDB 

 2020 2021 2022 2023 2024 

voorzitter X   X  

secretaris  X   X 

penningmeester   X   

wedstrijdleider persoonlijk  X   X 

wedstrijdleider teams   X   

jeugdleider   X   

algemeen adjunct X   X  

 


