
 Algemene Jaarvergadering van de U.P.D.B. 2021  

 

Deze vergadering, die oorspronkelijk begin februari gepland stond en later 

verschoven is naar 10 maart, kan door de overheidsmaatregelen opnieuw niet 

door gaan. 

Wij zenden u hierbij de stukken voor deze vergadering. We verzoeken u per mail te reageren 

op deze stukken.  

Opmerkingen, vragen, verbeteringen, instemming, enz. kunt u mailen naar 

UPDBbestuur@gmail.com. Graag ontvangen wij uw reacties uiterlijk 17 maart. 

Wij zullen alle binnenkomende mail bcc rondsturen aan de verenigingen. Na de eerstvolgende 

bestuursvergadering, op 6 april, zal het bestuur reageren op de binnengekomen mail.  

 

Inhoud van deze mail: 

1. Notulen van de jaarvergadering van 5 februari 2020 (bijlage 1) 

2. Jaarverslag van de secretaris (bijlage 2) 

3. Jaarverslag van de coördinator jeugdzaken 2019 (bijlage 3) 

4. Jaarverslag van de penningmeester (bijlage 4) 

5. Begroting 2021 en vaststelling contributie (bijlage 4) 

6. IM Teus de Mik, Tiemen Smit, Kris de Vries, Gerrit Peut en Ad Vreeswijk 

7. Dammen in Coronatijd (bijlage 5) 

8. Er komen twee toernooien aan (bijlage 6) 

9. Schema van aftreden (bijlage 7) 

• Secretaris Paul de Heus is aftredend en herkiesbaar. 
  

Kandidaten voor een bestuursfunctie, met name voor de vacante functies van Jeugdcoördinator, 
Wedstrijdleider Persoonlijk en Algemeen Adjunct, wordt verzocht contact op te nemen met het 
bestuur. 
 

mailto:UPDBbestuur@gmail.com


Bijlage 1 

Notulen jaarvergadering UPDB 
5 februari 2020 te Zeist 

Aanwezig namens 
Het Groene Hart: Hans Loots, Gerard Benning; Dc Hilversum: Wim Vlooswijk, Bert Roest, Jaap 
Langerak; Gooi&Eemland (Baarn): Jelmer Martens, Leo van de Laan; Gooi&Eemland 
(Bunschoten): Wim Muys; Zenderstad: Ed Kok; ADG: Marcel Everloo, Hans Mulder, Harry de 
Waard; DBS: Ton van der Ploeg; Austerlitz: Herman Keereweer; DAWO: Leo van Raaij; Ons 
Genoegen: Arne van Mourik; UDG-Vriendenkring: Paul de Heus; LDV: Ben van der Linden 
Namens het bestuur van de UPDB: Harry Vredeveld, Teus de Mik, Ben van der Linden, Cock van 
Wijk, Paul de Heus (notulist) 
 

1. Opening 

Om 20:00 uur opent voorzitter Harry Vredeveldt de vergadering. Hij vraagt enige 
ogenblikken stilte voor de leden die vorig jaar zijn overleden. Onder hen Dick de Boer, 
jarenlang penningmeester en Lid van Verdienste van de UPDB. 
De voorzitter vertelt over de nieuwe voorzitter van de KNDB, Frans de Jonge, die het 
vroegere landelijke overleg met de provinciale voorzitters nieuw leven in wil blazen. 
Bondsraadleden Arne van Mourik en Jelmer Martens vertellen iets over de laatste 
bestuurswisseling. Arne heeft een rapport geschreven met aanbevelingen voor de 
communicatie door de KNDB.  

2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen 

Binnengekomen is bericht van de kascontrolecommissie, wordt behandeld bij punt 7 
van de agenda. 

3. Notulen Jaarvergadering van 6 februari 2019 

Deze worden zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan de secretaris. 
4. Jaarverslag van de secretaris 

Dit verslag wordt met één kleine opmerking (Bram Boer en Evert van Grondelle zijn lid 
van Austerlitz, niet van DAWO) goedgekeurd. Met dank aan de secretaris. 

5. Jaarverslag van de coördinator Jeugdzaken 

Ook hier worden geen opmerkingen geplaatst. Met dank aan de voorzitter en 
algemeen adjunct. 

6. Jaarverslag van de penningmeester 

Er ontstaat een uitgebreide discussie over de kosten en opbrengsten van de trainingen 
voor senioren. Grofweg moest er afgelopen jaar 1000 euro op toegelegd worden.  
Het aantal deelnemers (bij Keurentjes 8 en bij Tjon A Ong ongeveer 6) is veel te weinig 
om rendabel te zijn. Bovendien hoeft een deelnemer niet te betalen voor een 
trainingsavond waarop hij/zij niet aanwezig was. 
 
Ben van der Linden antwoordt dat het al een aantal jaren beleid is dat de UPDB geld 
steekt in trainingen om het algemeen niveau te verbeteren. Dat wordt al die tijd 
gesteund door de Jaarvergadering. Dit jaar zijn er veel minder deelnemers. 
 
Het bestuur zegt toe in de eerstvolgende bestuursvergadering een ondergrens te 
bepalen voor het aantal deelnemers. Ook gaat het bestuur streven naar 
kostenneutrale trainingen. Dat kan niet lopende de huidige trainingssessies, gezien de 
financiële verplichtingen die aangegaan zijn met zaalverhuurders en trainers. Ook zal 



in het vervolg de regel gelden dat iedere deelnemer vooraf betaald voor de hele 
trainingssessie, ongeacht het aantal avonden dat hij/zij deelneemt. 
 
Na nog wat uitleg over een paar financiële zaken, wordt de jaarrekening goedgekeurd. 

7. Verslag kascontrolecommissie 

Marcel Everloo heeft de controle uitgevoerd en stelt de vergadering voor het bestuur 
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat 
daarmee met een applaus akkoord. 
Marcel benadrukt dat de boekhouding van Ben van der Linden er zeer verzorgd en 
correct uitzag. 

8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Wim Muys (2e jaar), Hans Loots (1e jaar) en Leo van Raaij (reserve) vormen de nieuwe 
commissie voor 2021. 

9. Begroting 2020 en vaststelling contributie 

In 2019 is er meer uitgegeven dan ontvangen. Dit jaar wordt het Jeugdplan verder 
uitgewerkt: dat betekent meer kosten voor het schooldammen, beloning Ben 
Provoost en Zainal Palmans. 
Dat betekent dat een contributieverhoging nodig is.  
Opgemerkt wordt door de vergadering dat € 7,50 per jaar erg weinig is en al jaren niet 
verhoogd. Het is zelfs drie jaar geleden verlaagd toen de KNDB de contributie 
verhoogde. 
 
Er wordt gesuggereerd dat er elders bezuinigd zou kunnen worden, bijvoorbeeld op 
de halfjaarlijkse boekjes. Deze worden echter gesponsord door Everloo Accountancy 
en dat sponsorgeld is specifiek bedoeld voor die boekjes.  
Een andere bezuinigingsidee is om de trainingen op een clubavond te laten 
plaatsvinden. Dat zou mogelijk de animo voor de trainingen kunnen stimuleren. 
 
Met één tegenstem wordt de contributieverhoging goedgekeurd. 
De begroting voor 2020 wordt goedgekeurd met de belofte van het bestuur dat 
gestreefd zal worden naar kostenneutrale trainingen. 
 

10. Inventarisatie rondvraag 

Voor de rondvraag geven zich op: Harry de Waard, Bert Roest, Jelmer Martens en 
Wim Vlooswijk. 

10a. Loting voor de bekercompetitie 
Er hebben zich 19 viertallen opgegeven, hetgeen betekent dat er een voorronde 
gehouden moet worden.  
De voorronde wordt gespeeld in de week van 17-21 februari: 
A Het Groene Hart 2 – Zenderstad 2 
B dc Hilversum 2 – Austerlitz 2 
C Gooi&Eemland 3 (Baarn) – UDG-Vriendenkring 2 
 
De eerste ronde wordt gespeeld in de week van 2-6 maart: 
UDG-Vriendenkring 1 – Austerlitz 1 
Ons Genoegen 2 – winnaar C 
Gooi&Eemland 2 (Bunschoten) – Het Groene Hart 1 



winnaar B – DAWO 1 
Gooi&Eemland 1 – LDV 1 
Dc Hilversum 1 – Ons Genoegen 1 
winnaar A – ADG 1 
ADG 2 – Zenderstad 1 

11. Jeugdplan 

Harry Vredeveldt geeft toelichting op de toestuurde stukken, met name de fasering in 
het schema. 
De nul-meting is door Ben Provoost gedaan bij Zenderstad en dc Hilversum. Fase 0 is 
afgerond. 
Ester van Muijen gaat een workshop geven bij de twee clubs. 
Tot april 2020 is fase 2 bezig. 
 
Activiteiten die in gang gezet zijn: 
- Herfstcup (sept – dec 2019) 

- Centrale training voor de kinderen 

- Sneldamkampioenschap op 8 februari 

In deze pilotfase wordt er gewerkt met een beperkt aantal clubs. 
Bert Roest: complimenteert Harry Vredeveldt en Teus de Mik met het doorzetten van 
deze plannen. De vergadering stemt hiermee in met applaus. 

12. Provinciale clubcompetitie 

Er zijn enkele negatieve reacties binnengekomen op de nieuwe viertallencompetitie. 
Daartegenover staat dat de competitie een stuk flexibeler en veel spannender 
geworden is. 
 
Omdat in de derde klasse een aantal jeugdteams spelen, levert dat enkele problemen 
op: het versnelde tempo valt vooral bij wat zwakkere oudere spelers niet in de smaak. 
Voor de jongste kinderen is een eindtijd van 22 uur vaak te laat, dus ondanks dat 
snellere tempo. 
Omdat het meedoen van jeugdteams erg belangrijk is, moeten we dat zoveel mogelijk 
faciliteren.  
Afgesproken wordt dat in de derde klasse de begintijd van de wedstrijden waarin een 
jeugdteam meedoet 19:15 uur wordt. Dat kan eventueel ook wat later worden in 
onderling overleg.  
Ook komt er een royale dispensatieregeling voor spelers die in een éénstapje hoger 
team spelen om in te vallen in het derdeklasse team. Deze dispensatiespelers moeten 
vooraf opgegeven worden en worden in het programmaboekje vermeld. 
 
Daarna vindt de prijsuitreiking plaats: 
Hoofdklasse: ADG 
Eerste Klasse: UDG-Vriendenkring 1 
Tweede Klasse: UDG-Vriendenkring 2 
Derde Klasse: DAWO 3 
Bekercompetitie: Gooi&Eemland (Baarn) 

13. AVG 

Een club die om de mailadressen van haar leden verzocht werd, weigerde die 



adressen te geven aan het bestuur met een beroep op de privacy. Dat is de aanleiding 
om dat nog eens te bespreken. Bij dc Hilversum heeft men een privacy-statement 
opgesteld waarin staat dat de ondertekenaars, de clubleden dus, akkoord gaan met 
het desgevraagd verstrekken van de mailadressen aan UPDB- en KNDB-bestuur.  
De vergadering vindt dat het bestuur de mailadressen hoort te krijgen wanneer ze dat 
nodig hebben.  
Wel wordt er dringend gevraagd bij het rondmailen de adressen in een bcc te zetten. 

14. Aanmeldprocedure nieuwe leden 

Het bestuur vraagt om bij het aanmelden van nieuwe leden, steeds een cc te sturen 
naar de UPDB. Dat voorkomt dat er nieuwe leden die niet bekend zijn bij de UPDB 
meedoen met wedstrijden. 

15. Bestuursverkiezing 

Harry Vredeveldt is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met applaus voor nog eens 
drie jaar benoemd. 
Ook Teus de Mik is aftredend en herkiesbaar als algemeen adjunct. Ook hij krijgt een 
applaus voor de komende drie jaar. 
Erik van Maijenburg is in verband met zijn werk tussentijds afgetreden. Gelukkig doet 
hij nog wel Hilversum Denkt. 

16. Rondvraag 

Harry de Waard vraagt of de Regiotoernooien al ‘over de grens’ gekeken hebben om 
meer deelnemende teams te trekken. 
DAWO heeft dat gedaan voor het Heuvelrugtoernooi maar er is alleen bij Barneveld 
(geringe) belangstelling. Misschien wordt het toernooi samengevoegd met het 
Eemlandtoernooi. 
 
Bert Roest wil graag dat we het gebruik van tablets bij wedstrijden bevorderen, ook 
richting KNDB. Hij vindt het niet kunnen dat een tegenstander het gebruik 
tegenhoudt. Het bestuur is geen voorstander van het ongelimiteerd gebruiken van 
tablets vanwege de nadelen.  
 
Jelmer Martens bedankt de UPDB-leden voor het uitbrengen van stemmen op hem en 
Arne van Mourik die daardoor beiden plaats kregen in de Bondsraad.  
 
Wim Vlooswijk wijst erop dat op de KNDB-site een aantal onvolkomenheden staan wat 
betreft de UPDB. Het bestuur zegt toe dat na te gaan. 
 
Ben van der Linden meldt dat bij Hilversum Denkt op zaterdag 18 april er een 
demonstratie gegeven wordt door Ester van Muijen in de Kerkstraat. 
 

17. Sluiting 

Om 23:00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
 

 

  



Bijlage 2 

Jaarverslag secretaris 2020 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de UPDB over de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. 

 

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) 

• vacant (wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden) 

• Teus de Mik (algemeen adjunct, coördinator jeugdzaken a.i.) overleden 19 augustus 

 

Het bestuur heeft in het afgelopen verslagjaar twee keer fysiek vergaderd en vier keer via Zoom.  

 

Leden 

Per 1 juli 2020 waren er 230 leden (211 senioren, 1 junioren en 18 aspiranten/pupillen/welpen) bij de 

UPDB aangesloten, verdeeld over 11 verenigingen. 

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.  

 

overleden 

Dit jaar overleden Teus de Mik (ons Genoegen), Kris de Vries (UDG-Vriendenkring), Tiemen Smit (oud-

lid van Overvecht en UDG-Vriendenkring), Ad Vreeswijk (dc Loosdrecht), Gerrit Peut (DAWO), Sjef Valk 

sr (Ons Genoegen). Teus de Mik was vele jaren een van de drijvende krachten in het UPDB-bestuur. Ad 

Vreeswijk was kortstondig penningmeester van de UPDB. 

Mogen zij rusten in vrede. 

 

Corona 

Het jaar 2020 stond in het teken van de uitbraak van het Corona-virus. Er werden nauwelijks 

wedstrijden gespeeld en competities die al begonnen waren, werden afgebroken. In de zomer was er 

enige versoepeling van de maatregelen, maar juist dan wordt er nauwelijks gedamd. Alleen het 65+ 

kampioenschap van de UPDB kon uitgespeeld worden. 

 

  



UPDB-wedstrijden 

 

Clubcompetitie 2020 

De clubcompetitie ging door de Coronacrisis met veel onzekerheden van start. Al na een ronde moest 

besloten worden de competitie stil te leggen. Al snel werd duidelijk dat de wedstrijden dit seizoen niet 

meer hervat zouden worden. Dat betekent dat in 2020 er geen kampioenschap van de UPDB is. 

 

Bekercompetitie 

Ook de bekerwedstrijden werden afgelast. Net voor het begin van de eerste ronde kondigde de 

regering de eerste lock down af.  

 

Persoonlijk kampioenschap 

De persoonlijke kampioenschappen waren gevorderd tot de vijfde ronde toen de lock down ook deze 

wedstrijden trof. Lang heeft het UPDB-bestuur een eventuele hervatting in beraad gehouden, maar de 

overheidsmaatregelen en het besef dat de gezondheid van onze dammers voorop staat, zorgden voor 

het besluit dit toernooi niet te hervatten. 

 

Andrew Tjon A Ong (Ons Genoegen) was eerste reserve voor de finale van het Nederlands 

Kampioenschap. Door de uitbreiding van het kampioenschap tot veertien deelnemers, kreeg Andrew 

een uitnodiging deel te nemen aan deze finale. Tot zijn teleurstelling is het Nederlands 

Kampioenschap niet doorgegaan.  

 

Het kampioenschap van Nederland bij de vrouwen werd eerst uitgesteld tot november, daarna tot 

2021. Ook hier deelnemers uit de UPDB: Ester van Muijen en Laura Timmerman. 

 

Sneldamkampioenschap 

Het UPDB-sneldamkampioenschap werd vanwege het afgelasten van Hilversum Denkt niet gespeeld. 

 

UPDB- 65+ kampioenschap 

In de zomer was enige maanden een versoepeling van de lock down. Dat gaf gelegenheid tot het 

organiseren van het vierde kampioenschap voor 65-plussers.  

Onder strenge corona-maatregelen werd dit kampioenschap gespeeld, iedereen speelde de hele week 

op een eigen bord, tussen de borden stonden spatschermen en de tafels stonden ruim uit elkaar. 

In de laatste week van augustus werden in het clubgebouw van LDV in Loenen door zestien dammers 

acht ronden afgewerkt. 



Herman van Westerloo (persoonlijk lid van de UPDB) werd kampioen, gevolgd op twee punten door 

Paul de Heus (UDG-Vriendenkring) en Harry de Waard (ADG). Titelverdediger Evert van de Pol (ADG) 

werd vierde. 

 

KNDB-competitie 

Na twee ronden stopte de KNDB met deze wedstrijden. 

 

Diverse activiteiten 

Er waren verder geen wedstrijden die doorgang konden vinden.  

 

Corona-proof dammen tijdens het 65+-toernooi 



Bijlage 3 

Jaarverslag jeugdactiviteiten 2020 van de UPDB 

Dit jaar was ons bestuurslid Teus de Mik, belast met de coördinatie van de jeugddamactiviteiten, 

ernstig ziek. Teus was een groot promotor van de schooldamwedstrijden en de stille kracht achter de 

jeugdtoernooien. Hij zorgde dat alles goed werd gepland en georganiseerd en er nauwkeurig verslag 

van werd gedaan. Na een lang en zwaar ziekbed is hij overleden. We missen hem vreselijk. 

 

Er is over het jeugddammen in onze provincie over het jaar 2020, vanwege COVID-19, weinig te 

melden. Het zou een jaar worden waarin we voort zouden bouwen op de resultaten van 2019: samen 

met de regio coördinator Jeugdbeleid vorm geven aan de uitwerking van het Jeugdbeleidsplan. Met 

als speerpunten de clubs van Hilversum, Zenderstad en de stad Utrecht. 

 

Per 1 september heeft Ester van Muijen de taak van regio coördinator jeugdbeleid van Ben Provoost 

overgenomen. Ben kon de training van sterke spelers uit onze provincie niet combineren én met zijn 

werk én regiocoördinator. Ester heeft gesprekken van Ben met de clubs uit Utrecht, Hilversum en 

IJsselstein voortgezet over de voortgang van het jeugdbeleid.  

Na overleg met Zainal Palmans heeft zij contact gehad met de gemeente Utrecht over een stedelijk 

schooldamtoernooi. Met enkele scholen is een afspraak gemaakt over het deelnemen aan damlessen. 

Dit heeft door de Corona geen voortgang gekregen, maar wordt na de pandemie weer voortgezet. 

De gesprekken met de clubs Ons Genoegen en UDG-Vriendenkring hebben nu opgeleverd, dat een 

aantal spelers gaat meehelpen met de opzet van een jeugddamclub, met de begeleiding én met de 

training van de jeugddammers. Vanzelfsprekend is de toeloop van jeugd afhankelijk van de behaalde 

resultaten met het schooldammen in Utrecht. 

 

Het speciaal opgezette jeugdclubkampioenschap - voor vier clubs georganiseerd - kon helaas na de 

eerste ronde – vanwege COVID19 - niet meer verder gaan. Ook de verdere voortgang in de stad 

Utrecht en de andere clubs stopte daardoor. 

 

Toen het in september ernaar uitzag, dat we, rekening houdend met veiligheidsmaatregelen, op 

termijn weer konden gaan spelen, zijn de jeugdleiders van Hilversum, Baarn en IJsselstein samen 

gekomen om plannen voor de toekomst te maken. Afspraken werden gemaakt voor de individuele 

jeugdtoernooien (op zondag), plaatselijke schooldamtoernooien en het provinciaal 

schooldamkampioenschap in 2021 (op 13 februari). Deze plannen staan nu in de ijskast en in maart – 

mocht het inderdaad beter gaan met Corona – kijken we hier opnieuw naar. 

 

Het jaar 2020 zijn we ambitieus begonnen; helaas mocht dit door overmacht niet gerealiseerd 

worden. In de loop van 2021 is er meer duidelijkheid en zal uiteindelijk de vaccinatie minder risico 

voor de begeleiders van het jeugddammen opleveren. 

 

Harry Vredeveldt,  

waarnemend jeugdcoördinator, januari 2021. 

  



Bijlage 4 
 

 

 
 
 
 
Financieel verslag UPDB 2020 en begroting 2021.  
 
Het financieel jaarverslag 2020, bestaat uit de onderdelen A t/m K die zijn weergegeven als een 
kasboeksysteem. Het was door de corona pandemie een bijzonder financieel jaar. 
 
A De financiën 01-01-2020  
- Rekening courant € 836,76, Spaarrekening € 8.217,20  Totaal € 9.053,96 
 
B Inkomsten 2020, € 15.317,19 

- Contributies KNDB en UPDB, jaar 2020 en tevens verrekeningen uit jaar 2019  

- Sponsorbijdrage Everloo Accountancy 1 x € 250,- voor damtrainingen in jaar 2019, en 1 x €250,- 
voor damtrainingen in jaar 2020.  

Tevens weer sponsorbijdrage van bouwbedrijf Bon i.v.m. 65+ toernooi.  

Beide ondernemers worden hartelijk bedankt voor hun financiële bijdrage.  

- Daarnaast een sponsorbijdrage van de ons helaas ontvallen Teus de Mik, dit sponsor bedrag van  

€ 518,50 is besteed aan een nieuwe UPDB laptop en printer. 

- Verkoop spatschermen, de UPDB heeft diverse spatschermen gemaakt, aanvankelijk om ze later 
te kunnen gebruiken bij UPDB wedstrijden. Maar aangezien die uiteindelijk niet doorgingen en 
diverse damclubs deze spatschermen wel wilden gebruiken zijn deze spatschermen aan deze 
damclubs verkocht.   

- Inleg van deelnemers trainingen in Baarn en Utrecht.  

- Bankrente.  

- Giften jeugdplan UPDB.  

- Inleg toernooi PK UPDB 2020.  

- Inleg toernooi 65+ PK UPDB 2020.  
- Overboeking van spaarrekening. 

 
D De uitgaven 2020, € 14.737,66  

- Afdracht contributie aan KNDB.  

- Jeugdprijzen.  

- Jeugdplan kosten, trainers en begeleiders e.d.  

- Seniorprijzen, voor provinciale UPDB clubcompetitie, UPDB bekercompetitie, supercup UPDB, 
het PK UPDB en het 65+ PK UPDB.  

- Seniorwedstrijd zaalhuur denksportcentrum Den Hommel Utrecht en WEB cultureel centrum 
Loenen.  

- Seniortrainingen zaalhuur Utrecht Denksportcentrum Den Hommel.  

- Damtrainers voor senioren A. Tjon A Ong en R. Keurentjes.  
- Jaarvergadering zaalhuur Zeist ’t Lichtpunt en consumpties.  

- Attenties.  

- Bankkosten. 

- Dammaterialen, de digitale klokken die al jaren in gebruik zijn bij de UPDB zijn destijds 
aangekocht in samenwerking met de organisatie van het damtoernooi in Salou (Spanje). Deze 
klokken zijn na overleg en een betaling nu geheel eigendom van de UPDB. Ook zijn er 5 nieuwe 

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  
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digitale klokken aangekocht. In deze post zijn ook de kosten van de materialen voor de 
spatschermen opgenomen. 

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

 
F Samenvatting rekeningcourant inkomsten/uitgaven.  
o Door de corona maatregelen is 2020 een bijzondere damjaar geworden, ook financieel. Het PK 

2020 is niet afgemaakt, o.a. hierdoor zijn de kosten lager dan normaal. Hierdoor is er dit jaar een 
financiële plus van € 579,53.  

 
G Samenvatting spaarrekening  
o Op 31-12-2020 spaarrekening € 9.000,-.   

 
H Vrienden van de UPDB.  
o Saldo 01-01-2020 € 751,- geen bijdrage in 2020. Er is vorig jaar afgesproken om deze post ten 

bate te houden voor het nieuwe jeugdplan. Hierdoor zit er in de post Vrienden van de UPDB nu 
€ 0,-. 

 
I Jeugdplan 

In 2019 waren na aftrek van de giften de kosten van € 34,95 en in 2020 zijn na aftrek van een 
gift de bijdrage van “Vrienden van de UPDB” de kosten € 387,51. 
Met dit jeugdplan probeert de UPDB de jeugd weer meer bij het dammen te betrekken. Hopelijk 
kunnen we o.a. met deze actie de achteruitgang in dammen afremmen.  

 
o Dammaterialen UPDB.  

- De damborden en schijven en houten klokken en 26 digitale klokken hebben inmiddels een 
waarde van € 0,-. De UPDB heeft per 01-01-2020 26 digitale klokken in gebruik.  

- In 2020 zijn er 5 nieuwe klokken gekocht.  
- Verdere UPDB dammaterialen zijn borden, schijven, houten klokken.  
- Om UPDB damtoernooien te kunnen begeleiden en te administreren is er een nieuwe laptop 

en printer aangeschaft. 
 
o Begroting 2021.  

- Inkomsten: hierover is in deze onzekere tijd weinig met zekerheid vast te leggen.  
- Uitgaven: ook hierover is in deze onzekere tijd weinig met zekerheid vast te leggen. 
- De jaarlijkse contributie seniorleden UPDB € 10,-. juniorleden € 4,- andere jeugdleden van 

€ 2,- blijft ongewijzigd.  
 
Financieel verslag 2020 en begroting 2021 
UPDB-penningmeester  
B.J.M. v. d. Linden 
Januari 2021 
  



 Kasboek UPDB jaar 2020 
A Beginsaldo op 01-01-2020    

1 Rekeningcourant Regio Bank 836,76   

2 Spaarrekening Regio Bank 8.217,20   

 Totaal bank 9.053,96   

     

B Inkomsten 2020  C begr. 2020 

1 Contrib.KNDB verrekening 2019+2020+voorschot 2021 8.861,11  8.200,00 

2 Contrib.UPDB verrekening 2019+2020+voorschot 2021 1.696,00  2.100,00 

3 Inkomsten vrienden UPDB 2020   500,00 

4 Sponsoring Everloo en Bon en Teus de Mik 1.218,50  450,00 

5 Verkoop dambordjes, spatschermen 55,14   

6 Inleg training deelnemers 1.547,50  800,00 

7 Bank rente 2020 3,94   

8 Giften jeugdplan 100,00   

9 Giften bestuur KM kosten    

10 Inleg 65+ UPDB 2020 380,00  360,00 

11 Inleg PK UPDB 2020 955,00  960,00 

12 Overboeking van spaarrekening 500,00   

13 Tekort     485,00 

 Totaal inkomsten 2020 15.317,19  13.855,00 

     

D Uitgaven 2020  E  begr. 2020 

1 Afdracht contributie jaar 2019/2020 KNDB 8.434,06  8.200,00 

2 Jeugd prijzen 324,79  250,00 

3 Jeugd zaalhuur   200,00 

4 Jeugdplan begeleiders ed. 452,26   

5 Senior prijzen, boeken, klokken 333,14  500,00 

6 Senior zaalhuur wedstrijden 781,82  1.150,00 

7 Senior zaalhuur trainingen 125,01  700,00 

8 Senioren trainers kosten 1.475,00  1.400,00 

9 Vriend UPDB uitbetaald jeugdplan 751,00  500,00 

10 Voorzitt.overleg/jaarverg 134,00  175,00 

11 Attenties bij jubilea etc  30,00  200,00 

12 Kosten website   30,00 

13 Bank kosten 114,00  100,00 

14 Damm. m.bord/not biljet 360,12  250,00 

15 Diverse kosten bestuur   170,00 

16 Bestuur KM kosten 64,30   

17 Overboeking naar spaarrekening 1.278,86   

18 Abonnement/kantoorkosten 79,00   30,00 

 Totaal uitgaven 2020 14.737,36  13.855,00 
 
 

  



 Begroting 2020 en 2021     

E Inkomsten F begr. 2020 G begr. 2021 

1 Contributie KNDB  8.200,00  8.100,00 

2 Contributie UPDB  2.100,00  1.650,00 

3 Inkomsten vrienden UPDB 2020  500,00   

4 Sponsoring Everloo en Bon  450,00  450,00 

5 Verkoop dambordjes, spatschermen     

6 Inleg training deelnemers  800,00  600,00 

7 Bank rente 2020     

8 Giften jeugdplan     

9 Giften bestuur KM kosten     

10 Inleg 65+ UPDB   360,00  360,00 

11 Inleg PK UPDB 2020  960,00   

12 Kruisposten (overboeking van/naar spaarrekening     

13 Tekort   485,00   480,00 

    13.855,00  11.640,00 

      

H Uitgaven I  begr. 2020 J begr. 2021 

1 Afdracht contributie jaar 2020 en 2021 KNDB  8.200,00 1 8.100,00 

2 Jeugd prijzen  250,00 2 200,00 

3 Jeugd zaalhuur  200,00 3 150,00 

4 Jeugdplan begeleiders ed.   4 500,00 

5 Senior prijzen, boeken, klokken  500,00 5 360,00 

6 Senior zaalhuur wedstrijden  1.150,00 6 300,00 

7 Senior zaalhuur trainingen  700,00 7 400,00 

8 Senioren trainers kosten  1.400,00 8 1.000,00 

9 Vriend UPDB uitbetaald jeugd  500,00 9  

10 Voorzitt.overleg/jaarverg  175,00 10 100,00 

11 Attenties bij jubilea etc   200,00 11 100,00 

12 Kosten website  30,00 12 60,00 

13 Bank kosten  100,00 13 120,00 

14 Damm. m.bord/not biljet  250,00 14 100,00 

15 Diverse kosten bestuur  170,00 15  

16 Bestuur KM kosten vergaderingen  0,00 16 100,00 

17 Abonnement/kantoorkosten   30,00 17 50,00 

   13.855,00  11.640,00 
 

  



K Samenvatting rekeningcourant 2020  

 Beginsaldo 01-01-2020 836,76 

 Inkomsten 2020 15.313,25 

 Uitgaven 2020 -14.737,66 

 Eindsaldo Rekeningcourant 2020 1.412,35 

   

L Spaarrekening 2020  

 Beginsaldo 01-01-2020 8.217,20 

 05-01-2020 rente 3,94 

 30-06-2020 overboeking naar RC -500,00 

 30-12-2020 overboeking van RC 1.278,86 

 Eindsaldo Spaarrekening 2020 9.000,00 

   

M Vriend van de UPDB 2020  
 Financiële middelen 01-01-2020 751,00 

 uitgaven 0,00 

 inleg in 2020 0,00 

 Bijdrage aan jeugdplan -751,00 

 Totaal vriend  UPDB 0,00 

   

N Jeugdplan 2019/2020  
 Giften jeugdplan divers leden/organisaties 2019 495,00 

 Kosten jeugdplan trainers begeleiders dammaterialen 2019 -529,95 

 Gift damclub 2020 100,00 

 Kosten jeugdplan trainers begeleiders dammaterialen 2020 -1.203,56 

 Bijdrage Vriend UPDB aan jeugdplan 751,00 

 Totaal jeugdplan 2020 -387,51 

 
 
 
Ledenaantallen per 30 juni 2020 
 
        senioren     junior      aspirant    pupil        welp 
ADG          23 
DC Austerlitz            17                2 
LDV                         15 
DC Hilversum          15               2         1 
UDG-Vriendenkring 14 
Ons Genoegen            18 
Het Groene Hart       19 
DAWO                    16 
DC Zenderstad        33                            1     4 
Gooi & Eemland   33 
DBS                     8          1         3       5    
                            211          1       4       13  1 
  

  



Teus de Mik overleden 

Tot ons grote verdriet is woensdagavond Teus de Mik overleden. 

Hij heeft heel veel voor het dammen betekend: jarenlang bestuurslid van de KNDB, hij 
werd zelfs benoemd tot erelid van de KNDB. Voorzitter van Ons Genoegen en sinds 2008 

bestuurslid van de UPDB. 

Hij was iemand waar nooit vergeefs een beroep op werd gedaan. Als er een taak bleef 

liggen, pakte hij die als vanzelfsprekend op. Hij was jeugdcoördinator van de UPDB, hij was 

bij tal van wedstrijden arbiter en zorgde ook voor voldoende kopij voor het clubblad. Toen 

de UPDB een aantal jaren zonder voorzitter zat, nam hij bij de bestuursvergaderingen de 

voorzitterstaak op zich. 

Ondanks dat hij veel last had van zijn slopende ziekte, bleef hij actief. Nooit beklaagde hij 

zich. Tot enkele weken geleden bezocht hij nog de clubavond en verheugde hij zich op de 

komende clubcompetitie. 

We zullen hem heel erg missen. 

https://www.updb-dammen.nl/updb/teus-de-mik-overleden/


Tiemen Smit overleden 

Op 2 oktober is Tiemen Smit (70) plotseling overleden. Hij 

was lid van Overvecht en na het opheffen van die 

vereniging lid bij UDG-Vriendenkring. Twee jaar geleden 
stopte hij met dammen, maar enkele weken geleden kwam 

hij weer op de clubavond. Helaas heeft dat niet lang mogen 

duren. We verliezen in hem een sympathiek en bescheiden 

mens. 

Hij ruste in vrede. 

Gerrit Peut overleden 

Vannacht is Gerrit Peut (DAWO) overleden. Hij lag in het 

ziekenhuis vanwege een al jarenlange aandoening aan 

zijn luchtwegen.  

Donderdag wordt hij in besloten kring begraven. 

Wij wensen zijn familie veel sterkte. 

Cor van Setten 

Kris de Vries (1965 – 2020) 

Op 19 maart jl. overleed Kris de Vries, lid van UDG-Vriendenkring. 

Hij leed al jaren aan beenmergkanker. Enkele 

dagen voor zijn overlijden vertelde hij op de 
clubavond dat de kanker niet meer te behandelen 

was.  Het einde kwam nog sneller dan we 

vreesden. 

We verliezen in hem een bijzonder mens, begaan 

met de maatschappij. 

We zullen hem missen. 

  



Sjef Valk sr overleden 

Afgelopen woensdag is Sjef Valk sr op 89-jarige 

leeftijd overleden. Hij was sinds de jaren vijftig 

lid  van een damclub, eerst bij Excelsior in Den 

Bosch, vanaf 1956 bij Ons Genoegen. 

Sinds een jaar belette zijn gezondheid de 

clubavonden te bezoeken. 

We verliezen in hem een bijzonder sympathiek 

mens. 

We wensen zijn vrouw Anneke, zijn zoon Sjef jr 

en overige familie veel sterkte. 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.updb-dammen.nl/persoonlijk-kampioenschap/4987/attachment/img_1380-2/


Ad Vreeswijk overleden 

Helaas bereikte de UPDB het trieste nieuws, 

dat – toch nog onverwachts – Ad Vreeswijk is 

overleden op 76-jarige leeftijd. 
Ad was jarenlang voorzitter van damclub 

Loosdrecht en ‘het gezicht’ van het 

onvolprezen gongtoernooi Dammen op de 

Dijk. 

Ad was een echte damliefhebber, die graag 

gespeelde partijen met je analyseerde en 

kwam naast de genoemde clubs nog uit voor 
Gooi&Eemland in de landelijke 

Bondscompetitie. 

Ad Vreeswijk maakte zich verdienstelijk door 

verschillende functies binnen de KNDB en de 

UPDB te bekleden en de geruisloze overgang 

van damclub Loosdrecht naar damclub 

Hilversum te begeleiden. Daarvoor past, namens onze dammers en het bestuur van de 

UPDB  onze hartelijke dank aan Ad! 

Ad was nooit te beroerd om gevraagd of ongevraagd collega dammers van juridisch advies 

te voorzien en ook daarom zullen we Ad gaan missen. 

Ons medeleven gaat uit naar Babs en (klein)kinderen. 

Dat hij ruste in vrede. 

Harry Vredeveldt, voorzitter UPDB 

  

https://www.updb-dammen.nl/updb/ad-vreeswijk-overleden/


Bijlage 5 

Dammen in Coronatijd 
 
In het afgelopen jaar heeft de UPDB geprobeerd om, rekening houdend met COVID-19, toch 
wedstrijden te organiseren. Wij stelden hoge (volgens sommigen te hoge) eisen aan de 
preventiemaatregelen, om besmetting tijdens het spelen te voorkomen. Alle clubs werden verplicht 
om – naast de voorschriften van geen handen schudden en anderhalve meter afstand te bewaren en 
klachtenvrij te mogen spelen - een “spatscherm” te gebruiken. 
 
Omdat de meeste clubs bij de horeca “in huis zijn”, die bepaalde periodes moest sluiten, kon  het 
Persoonlijk kampioenschap van de UPDB niet worden uitgespeeld. 
Wel lukte het om het PK voor spelers boven de 65 uit te spelen; een toernooi om te koesteren en er 
werd in een prima sfeer, eindelijk weer eens met sterke dammers gedamd.  
 
De provinciale competitie, evenals de landelijke competitie, waren nauwelijks begonnen, na veel 
gedoe over voldoende ventilatie, mondkapjes en voldoende afstand houden, of ze moesten al weer 
worden afgebroken. Ook de nieuw gestarte jeugdcompetitie moest worden gestopt. De meeste 
landelijke en internationale toernooien konden helaas niet meer doorgaan. 
De trainingen van Andrew Tjon A Ong en Ben Provoost werden gedeeltelijk in de zaal gehouden en 
gedeeltelijk online. Een speelvorm waar we noodgedwongen steeds vertrouwder mee werden. 
 
De uitvraag bij de clubs, hoe de afgelopen periode was gegaan, leverde genoeg informatie op om te 
kunnen stellen, dat de ‘Coronatijd’ niet heeft geleid tot opzeggingen van leden. Vaak hadden leden 
onderling contact met elkaar, speelden men thuis een partijtje; ook werd er online met elkaar 
gespeeld (Lidraughts.org). Slechts enkele clubs organiseerden nog een competitie. Ook werd door 
een paar clubs de contacten met de jeugd onderhouden. 
 
Eigenlijk snakken we allen weer naar die fijne clubavonden en toernooien om elkaar te ontmoeten en 
te testen. We hebben alle hoop gevestigd op de opening van de horeca en de vaccinatie, is het beeld 
dat we van de clubs terugkrijgen. Het UPDB bestuur is opgelucht dat de hele periode niet heeft geleid 
tot opzegging van het lidmaatschap. Wel – zoals in het jaarverslag van de secretaris is te lezen – zijn 
er helaas in verhouding tot andere jaren, meer leden overleden. Wij zullen ze missen op onze 
clubavonden. 
 
Om onze leden uitzicht te geven op weer een ‘dammend bestaan´, organiseert de UPDB twee 
toernooien. We gaan ervan uit dat er vanaf half mei weer gedamd zal kunnen worden (al is de wens 
de vader van de gedachte). Op de volgende pagina vindt u details over de wedstrijden.  
We verwachten dat de animo er nog volop is om mee te doen. 
 
Harry Vredeveldt, voorzitter 
  

Licht aan het eind van de tunnel… 



Bijlage 6 

Er komen twee toernooien aan 
 
De UPDB gaat twee toernooien organiseren. Uiteraard onder voorbehoud dat we op dat moment 
weer mogen gaan dammen in verenigingsverband. 
 

• Toernooi 1 
 
Een toernooi voor viertallen op woensdag 19 mei 
 
Locatie: Den Hommel 
Tijd: 19:30 – 23:00 uur 
Toernooivorm: Elke vereniging komt met maximaal twee viertallen uit. Deze zullen in een Zwitsers 
systeem vijf ronden spelen. Speeltijd: 10 minuten plus 5 seconden per zet. 
 

• Toernooi 2 
 
Een toernooi voor individuele dammers op woensdag 9 juni 
 
Locatie: Den Hommel 
Tijd: 19:30 – 23:00 uur 
Toernooivorm: Sneldamtoernooi, acht ronden Zwitsers. Speeltijd: 5 minuten plus 5 seconden per zet. 
 
 
De inschrijving voor deze toernooien gaat van start wanneer de versoepelingen van de corona-
maatregelen het dammen weer mogelijk maken. 
U krijgt daar tijdig bericht van. 

 

 

 

  



Bijlage 7 

Schema van aftreden bestuur UPDB 
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

voorzitter   X   X 

secretaris X   X   

penningmeester  X   X  

wedstrijdleider persoonlijk X   X   

wedstrijdleider teams  X   X  

jeugdleider  X   X  

algemeen adjunct   X   X 

 

 

 


