
Hierbij nodigt het bestuur van de UPDB u uit voor de 

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

te houden op woensdag 9 februari 2022. 

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. Jaarverslag van de secretaris (bijlage 1) 

4. Jaarverslag van de coördinator jeugdzaken (bijlage 2) 

5. Jaarverslag van de penningmeester (bijlage 3) 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

8. Begroting 2022 en vaststelling contributie (bijlage 3) 

9. Frans de Jonge over de plannen van de KNDB 

Pauze 

10. Inventarisatie rondvraag 

11. Jeugdactiviteiten (Ester van Muijen) 

12. Discussie: Toekomst van de UPDB (zie bijlage 4) 

13. Prijsuitreiking 

14. Bestuursverkiezing (zie ook bijlage 5) 

• Penningmeester Ben van der Linden is aftredend en niet herkiesbaar. 

Het bestuur stelt voor als penningmeester te benoemen Leo van Raaij (DAWO). 

Tegenkandidaten voor deze functies of kandidaten voor de (vacante) functies van Jeugdcoördinator 

en Coördinator teamwedstrijden wordt verzocht zich vóór de vergadering te melden bij het 

bestuur.  

15. Rondvraag 

16. Sluiting  



Bijlage 1 

Jaarverslag secretaris 2021 

Voor u ligt het jaarverslag van de UPDB over de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. 

 

Het bestuur kende in deze periode de volgende samenstelling: 

• Harry Vredeveldt (voorzitter, coördinator jeugdzaken a.i.) 

• Paul de Heus (secretaris) 

• Ben van der Linden (penningmeester) 

• vacant (coördinator jeugdzaken) 

• Cock van Wijk (wedstrijdleider teams) 

• vacant (wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden) 

• vacant (algemeen adjunct) 

 

Het bestuur heeft in het afgelopen verslagjaar een keer fysiek vergaderd en een groot aantal keren online. 

Ester van Muijen (jeugdzaken) en Harry de Waard (PK 2022) hebben een aantal vergaderingen bijgewoond. 

 

Leden 

Per 1 juli 2021 waren er 213 leden (194 senioren, 1 junior en 18 aspiranten/pupillen/welpen) bij de UPDB 

aangesloten, verdeeld over 11 verenigingen. 

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

aangesloten, verdeeld over 11 verenigingen.  

 

overleden 

Dit jaar overleden Erris van Egdom (DAWO), Henk Veerman (dc Huizen), Wim Bes (UDG-Vriendenkring), Max 

Hanssens (Het Groene Hart). 

Henk Veerman was een aantal jaren jeugdcoördinator in het UPDB-bestuur. 

Mogen zij rusten in vrede. 

 

Corona 

Ook dit jaar stond in het teken van de gevolgen van het Corona-virus. Er werden weinig wedstrijden gespeeld, 

het PK werd niet gespeeld en de bondscompetitie werd met enige moeite uitgespeeld. In onze provincie werd 

alleen het 65+ kampioenschap van de UPDB volledig uitgespeeld. 

 

  



UPDB-wedstrijden 

 

Clubcompetitie 2021  

De clubcompetitie begon in september met 19 teams, 9 minder dan de laatste volledig gespeelde competitie in 

2019. Vrees voor corona-besmettingen is een belangrijke reden voor deze grote afname. Tot de nieuwe 

lockdown in december werden alle wedstrijden gespeeld. Daarna werden alleen nog enkele wedstrijden 

gespeeld die van belang waren voor kampioenschap of degradatie. 

In de Hoofdklasse won Zenderstad alle wedstrijden. De laatste wedstrijd werd niet meer gespeeld, maar alleen 

in theorie kon hun een kampioenschap nog ontgaan. Zenderstad werd tot kampioen uitgeroepen. Voor de 

degradatie werd op een dinsdagmiddag de wedstrijd Ons Genoegen 2 – DAWO gespeeld. DAWO verloor en 

degradeert. 

In de Eerste Klasse won Het Groene Hart al zijn wedstrijden en promoveert naar de Hoofdklasse. Zenderstad 3 

verloor de laatste wedstrijd van concurrent Austerlitz en degradeert naar de Tweede Klasse. In die Tweede 

Klasse werd Gooi&Eemland 2 kampioen en promoveert.  

  

Bekercompetitie 

De bekerwedstrijden werden ook dit jaar afgelast.  

 

Persoonlijk kampioenschap 

De persoonlijke kampioenschappen werden dit jaar in het geheel niet gespeeld. 

 

Andrew Tjon A Ong (Ons Genoegen) had deelname aan het Nederlands Kampioenschap 2020 behaald. Dat 

kampioenschap ging niet door. Het NK 2020 werd gelukkig wel in 2021 gespeeld. Andrew werd 12e van de 14 

deelnemers. 

 

Het Kampioenschap 2020 van Nederland bij de vrouwen werd uitgesteld tot 2021. Ester van Muijen kwam vlak 

voor het begin van het toernooi terug van het WK Jeugd in Polen waar zij begeleidster/trainer was. Mede 

daardoor was een vierde plaats het maximaal haalbare. Laura Timmerman werd enigszins teleurstellend vijfde. 

 

Sneldamkampioenschap 

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

 

  



TeusdeMik-Toernooi 

Op 9 juni werd een individueel sneldamtoernooi toernooi gespeeld, genoemd naar de in 2020 overleden Teus 

de Mik. Winnaar werd Koos van Amerongen (Zenderstad) die alle zeven partijen wist te winnen. Harry de 

Waard (ADG) en Auke Zijlstra (Ons Genoegen) werden tweede en derde. René Runhaar was de beste van de 

spelers met een rating <1000. 

 

UPDB- 65+ kampioenschap 

Voor de vijfde keer werd in augustus het kampioenschap voor 65-plussers gespeeld. De coronamaatregelen 

waren zodanig versoepeld dat zoals in 2020 spelen met twee borden en een spatscherm niet meer nodig was.  

Er waren dit keer 18 deelnemers, twee daarvan waren persoonlijk lid van de UPDB. 

In het clubgebouw van LDV in Loenen werden acht ronden afgewerkt. 

Paul de Heus (UDG-Vriendenkring) werd kampioen. Met hetzelfde aantal punten maar met minder 

weerstandspunten werd  Harry de Waard (ADG) tweede. Titelverdediger Herman van Westerloo (persoonlijk lid 

van de UPDB) werd derde.  

 

KNDB-competitie 

In 2021 was er door het stilleggen van de competitie geen eindstand. In september begon de competitie weer, 

maar eind december was er door de lockdown niet duidelijk of een hervatting na de winterstop mogelijk zal 

zijn. 

 

Diverse activiteiten 

• Het Hoogeveen Open werd verrassend gewonnen door Andrew Tjon A Ong. Op basis van de rating zou hij 

15e geworden zijn. 

• In de Hijken-damweek werd Andrew 9e en Cock van Wijk (Ons Genoegen) 11e. Ook hier deden een groot 

aantal UPDB’ers mee.  

• ADG organiseerde in oktober voor de 40e keer het Open kampioenschap van Amersfoort. 

• DBS organiseerde in juli het BaarnOpen. 

 

 

  



Bijlage 2 
Jaarrapportage jeugdbeleid UPDB 2021 
 

Inleiding: 

Zowel in het jaar 2020 als in 2021 speelde COVID-19 ons parten: toernooien gingen niet door, afspraken over 

activiteiten konden niet worden uitgevoerd, plannen niet gerealiseerd. Kortom: onze ambities konden maar ten 

dele worden waar gemaakt.  

Toch moeten we door, willen we de toekomst van het dammen in onze provincie kunnen garanderen. In het 

onderstaande doe ik wat meer in detail verslag van bovenstaande en tot slot geef ik u inzicht in onze ambities 

en de doelen voor de komende jaren in onze ‘speerpunten’. 

De Utrechtse jeugdleiders hadden twee keer een gezamenlijk overleg en verder telefonisch overleg. 

 

Wat wilden wij in 2021 bereiken en wat is er gerealiseerd? 

Onder begeleiding van Ester van Muijen, de regiocoördinator jeugdbeleid met ondersteuning van Zainal 

Palmans, lid van het kenniscentrum van de KNDB, wilde de UPDB  in 2021 de jeugdactiviteiten in de plaatsen 

Hilversum en IJsselstein verder uitbouwen en het opzetten van een jeugddamclub in de stad Utrecht mogelijk 

maken. De plannen zijn geïnspireerd door “het model Hoogeveen”. In de Algemene Ledevergadering van 2019 

hebben de Utrechtse clubs zich gecommitteerd met het jeugdbeleid en er is afgesproken deze plannen ook 

financieel te steunen.  

Provinciaal zouden er individuele jeugdtoernooien worden georganiseerd en zou een jeugdcompetitie worden 

opgezet. Opgedane kennis zou worden gedeeld met de jeugdleiders van de Utrechtse clubs en mogelijk zouden 

meer clubs kunnen aansluiten: het zogeheten sneeuwbaleffect. Binnen de UPDB organiseren namelijk nog drie 

clubs plaatselijke jeugdactiviteiten in Baarn, Austerlitz en Bunschoten.  

In 2021 is het gelukt om voor de stad Utrecht een jeugdcommissie samen te stellen, die zich achter het plan 

heeft geschaard om een Jeugddamclub te realiseren. Belangrijke hoeksteen van dit initiatief is de 

samenwerking tussen Ons Genoegen en UDG-Vriendenkring.  

De opzet was: damlessen geven aan leerlingen van een aantal nabijgelegen scholen, opzetten van een 

schooldamtoernooi en talenten uitnodigen voor trainingen op de damavond van OG en UDG-V. De gemeente 

Utrecht stelde hiervoor aan beide clubs een eenmalige subsidie ter beschikking.   

Zoals gezegd speelde COVID-19 ons parten: de damlessen op de scholen konden maar beperkt doorgaan en het 

schooldamtoernooi moest worden afgelast. De jeugdcommissie wil, zodra het kan, de draad weer oppakken. 

Damclub Hilversum is er – door de onmogelijkheid de kinderen fysiek te ontmoeten – niet in geslaagd de 

jeugdactiviteiten uit te bouwen, mede door het verlies van twee dammers die nauw betrokken waren bij het 

jeugddammen (verhuizen en overlijden). Ook heeft damclub Hilversum ervoor gekozen geen damtrainingen 

meer te geven op de scholen en het schooldamtoernooi afgelast. Zij willen nog bezien hoe en of zij in de 

toekomst verder zullen gaan met de jeugdactiviteiten. 



Ook damclub Zenderstad heeft een stapje terug moeten doen met de jeugdactiviteiten. In de eerste maanden 

en in de laatste maanden van 2021 was clubbezoek niet mogelijk vanwege ‘Corona’. Wel is er online gedamd, 

waarbij de jeugd werd betrokken, maar schooldamactiviteiten konden niet worden uitgevoerd. 

Na het Najaarstoernooi van 2020 zou er in het voorjaar van 2021 het Voorjaarstoernooi worden gehouden voor 

de jeugd; dit moest helaas online worden gehouden. Winnaar werd Koen Boerboom van damclub Zenderstad. 

Het Najaarstoernooi had in de laatste ronde een beperkt aantal deelnemers, vanwege Corona en kreeg twee 

winnaars: Koen Boerboom en Mohammed Benhari (damclub Hilversum) eindigden gelijk, mogelijk krijgen zij de 

gelegenheid om een barrage te spelen in het voorjaar. Jasmina Benhari werd derde. 

Van de geplande jeugdcompetitie is er door Corona slechts 1 wedstrijd gespeeld en de competitie moest 

uiteindelijk geheel worden afgeblazen.  

 

Lichtpuntjes in 2021 

Er doen 2 jeugddammers mee aan de centrale jeugdtraining: Jasmina Benhari en Koen Boerboom. Jasmina 

werd verrassend – na barrage – Nederlands kampioen Online bij de Welpen. Zij had daardoor het recht om deel 

te nemen aan het WK in Polen bij de Welpen-meisjes en plaatste zich later door als 2e  bij de Welpen, algemeen 

te eindigen. Het toernooi werd eind november gehouden. Zij kwam wat langzaam in vorm, stond even laatste, 

maar wist met een eindsprint van vier gewonnen partijen toch 10 uit 9 te halen en met twee andere speelsters 

de zesde plaats te delen; op weerstand eindigde zij als 8e van 18 deelnemers. 

Wij hebben Ester en Zainal bereid gevonden om in 2022 door te gaan met hun werkzaamheden voor de UPDB 

en zo snel mogelijk als de beperkingen van Corona zijn opgeheven, hun werkzaamheden weer op te pakken. 

Intussen houden zij contact met de clubs. Voor ogen staat het volgende om te realiseren in de komende jaren: 

Regionale speerpunten UPDB:  

1. Opzetten van jeugdtoernooi en aansluiten met landelijke initiatief: DamZ! Jeugdcup  

2. Opzetten van een regiotraining voor jeugd in 2023 en aansluiten met landelijke initiatief: Damscholen  

3. Aanbieden van workshops (kader trainen, ouders inzetten, lesgeven op club en school) voor verenigingen  

4. Meer samenwerking en betere communicatie tussen verenigingen: van elkaar leren en elkaar helpen  

5. Herstart activiteiten na COVID, na aanpassing plan van aanpak  

 

Deze speerpunten sluiten ook min of meer aan bij de speerpunten van de KNDB. Op de Algemene 

Ledenvergadering op 9 februari zal de voorzitter van de KNDB, Frans de Jonge, een toelichting geven. 

 

Harry Vredeveldt, februari 2022 

  



Bijlage 3 

 

 

 
 
 
Datum 6 januari 2022 

 

Financieel verslag UPDB 2021 en begroting 2022  
 
Het financieel jaarverslag 2021, zie bijlage …. bestaat uit de onderdelen A t/m K die zijn weergegeven als een 
kasboeksysteem. Met daarnaast de begrotingen van 2021 en 2022.  
Hieronder een korte toelichting per punt op de financiële cijfers.  
Tevens bijlage … die geeft samenvattingen van de onderdelen genoemd in punt L t/m O.  
 
A De financiën 01-01-2021. 
- Rekening courant € 1.412,35 Spaarrekening € 9.000,-  Totaal € 10.412,35 
 
B Inkomsten € 15.279,55 

- Contributies KNDB en UPDB, jaar 2021 en contributie verrekeningen uit jaar 2020. In andere jaren werd 
het tweede deel van het volgende contributiejaar in februari verrekend. Maar doordat de KNDB vanaf 1 
januari 2022 door de overheid als btw-plichtig wordt aangemerkt, kwam de vraag om ook het tweede deel 
van de contributie voor 31 december 2021 af te dragen. Hierdoor is voor deze bedragen van 2022 nog niet 
de btw-plicht van toepassing. De UPDB heeft aan dit verzoek gehoor gegeven en het tweede deel van de 
contributie ca € 4.085,- nu reeds afgedragen. Gelukkig waren bijna alle clubs bereid om de 
contributiebetaling van het tweede deel 2022 ook voor 31 december te doen.  

- Sponsorbijdrage Everloo Accountancy 1 x € 250,- voor damtrainingen in jaar 2021.  

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

- Beide ondernemers worden hartelijk bedankt voor hun financiële bijdrage.  

- Inleg van deelnemers aan de trainingen in Baarn en Austerlitz. De inleg van de deelnemers zijn van 
verschillende trainingsseizoenen. Een trainingsseizoen loopt van ca september tot ca juni het volgend jaar. 
Aangezien dit een financieel kalender kasboek is, geeft dat vaak een scheef beeld. In bijlage … is een 
financieel overzicht van de training Austerlitz van september 2020 t/m juni 2021 opgenomen. En een 
financieel overzicht van de trainingen in Baarn van september 2021 t/m juni 2022. 

- Bankrente. 

- Inleg van deelnemers trainingen in Baarn en Austerlitz.  

- Bankrente.  

- Gisten km-vergoeding bestuur, zie opmerking bij Uitgaven km-kosten. 

- Inleg toernooi 65+ PK UPDB 2021. 

 
D   De uitgaven € 14.737,66  
- Afdracht contributie aan KNDB. Waarbij nu dus nu ook het tweede deel van 2022, zie ook opmerking bij 

punt B-inkomsten. 

- Jeugd zaalhuur.  

- Jeugdplan kosten, trainers en begeleiders e.d.  

- Seniorprijzen, Teus de Mik toernooi 2021 bekers en UPDB 65+ graveerwerk.  

- Seniorwedstrijd zaalhuur WEB cultureel centrum Loenen.  

- Seniortrainingen zaalhuur Austerlitz.  

- Trainers voor senioren Ben Provoost. Zie ook opmerking bij Inkomsten, inleg deelnemers trainingen. 

- Jaarvergadering zaalhuur Zeist ’t Lichtpunt en consumpties.  

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


- Bankkosten. 

- Bestuur km-kosten i.v.m. vergaderingen. De reiskosten en locatiekosten die door bestuursleden worden 
gemaakt om aanwezig te zijn bij bestuursvergaderingen worden niet in rekening gebracht.  

- Dammaterialen, notatiebiljetten. 

- Bestuurskosten 

- Geen kantoorkosten. 
 

F Rekeningcourant inkomsten/uitgaven.  

Door de corona situatie is ook 2021 een bijzonder financieel jaar geworden. Er is dit jaar een kleine 
financiële min van € 33,53. Dit komt doordat één UPDB-club zijn tweede deel contributie 2022 nog moet 
voldoen. Anders was er een plus geweest van ca € 700,-. 
 

G Spaarrekening. 
 Op 31-12-2021 spaarrekening € 9.000,-. 
 
 
H Vrienden van de UPDB.  

Saldo 01-01-2021 was € 0,-. Geen financiële activiteiten in 2021. 
 
I Jeugdplan 

In 2021 waren er geen giften. De kosten van begeleiding enz. waren € 1.150,-. 
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 leden afremmen. 
 

J Dammaterialen UPDB.  
Er zijn 31 digitale klokken. Verdere UPDB-dammaterialen zijn damborden, damschijven, houten klokken, 
magnetische opklapbare damborden, notatiebiljetten en demonstratie dambord met damschijven. Om UPDB-
damtoernooien te kunnen begeleiden en te administreren is er een laptop en printer. 

 
K Begroting 2022.  
- Inkomsten: door de vooruitbetaling van het tweede deel contributie seizoen 2022 in het jaar 2021 is de post 

inkomsten anders dan andere jaren. Door de huidige onzekere tijd zijn de verdere inkomsten ook veelal 
onzeker.  

- Uitgaven: door de vooruitbetaling van het tweede deel contributie seizoen 2022 in het jaar 2021 is de post 
uitgaven anders dan andere jaren. Door de huidige onzekere tijd zijn de verdere uitgaven ook veelal onzeker. 

- De jaarlijkse contributie seniorleden UPDB € 10,-. juniorleden € 4,- andere jeugdleden van € 2,- 
  

Financieel verslag 2021 en begroting 2022 
UPDB-penningmeester  
B. van der Linden 

 
  



 Kasboek UPDB 2021 en begrotingen 2021 en 2022  
A Beginsaldo op 01-01-2021     
1 Rekeningcourant Regio Bank  1.412,35   
2 Spaarrekening Regio Bank  9.000,00   

 Totaal bank  10.412,35   

      

B Inkomsten 2021 begr. 2021 gerealiseerd C begr. 2022 
1 Contrib.KNDB verrekening 2020+2021+ 1e deel voorschot 8.100,00 8.015,00  4.100,00 

1a Contrib.KNDB 2e voorschot 21/22 (1-1-22 t/m 30-6-22)  3.367,50  660,00 

2 Contrib.UPDB verrekening 2020+2021+1e deel voorschot 1.500,00 1.500,50  1.050,00 

2a Contrib.UPDB 2e voorschot 21/22 (1-1-22 t/m 30-6-22)  844,00  165,00 

3 Inkomsten vrienden UPDB 2021     

4 Sponsoring Everloo training Baarn  250,00  250,00 

4a Sponsoring Bon 65+ 200,00 200,00  200,00 

5 Verkoop dambordjes, spatschermen     

6 Inleg training deelnemers (Austerlitz/Baarn) 820,00 767,50  1.280,00 

7 Bankrente 2021  0,05   

8 Giften jeugdplan     

9 Giften bestuur KM kosten     

10 Inleg 65+ UPDB  360,00 335,00  350,00 

11 Inleg PK UPDB (2022: 25 x € 10)    250,00 

13 Tekort 187,00     145,00 

 Totaal inkomsten gerealiseerd 2021 11.167,00 15.279,55  8.400,00 

      

D Uitgaven 2021  begr. 2021 gerealiseerd E begr. 2022 
1 Contrib. KNDB 2020/2021 + 1e deel 2021/2022 8.100,00 8.442,12  4.050,00 

1a Contrib.KNDB 2e voorschot 21/22 (1-1-22 t/m 30-6-22)  4.085,25   
2 Jeugd prijzen 200,00   200,00 

3 Jeugd zaalhuur 150,00 63,00  100,00 

4 Jeugdplan, begeleiders enz. 500,00 1.150,00  800,00 

5 Senior prijzen, boeken, klokken 360,00 123,76  150,00 

6 Senior zaalhuur wedstrijden 300,00 300,00  700,00 

7 Senior zaalhuur trainingen Austerlitz/Baarn 147,00  
 500,00 

8 Senioren trainerskosten (Austerlitz) 900,00 810,00  810,00 

8a Senioren trainerskosten (Baarn)   
 600,00 

9 Vrienden UPDB uitbetaald jeugdplan   
 

 

10 Voorzittersoverleg/jaarvergadering 100,00 92,00  100,00 

11 Attenties bij jubilea enz.  100,00  
 100,00 

12 Kosten website 60,00  
 60,00 

13 Bankkosten 120,00 114,00  125,00 

14 Dammaterialen, opklapbare dambordjes,  notatiebiljetten 100,00 76,75  75,00 

15 Diverse kosten bestuur  47,00  
 

16 Bestuur KM kosten t.b.v. vergaderingen enz.  
  

 

18 Kantoorkosten 30,00     30,00 

 Totaal uitgaven 11.167,00 15.303,88  8.400,00 
 

 
  

 



L Samenvatting rekeningcourant 2021  

 Beginsaldo 01-01-2021 1.412,35 

 Inkomsten 2021 15.279,55 

 Uitgaven 2021 -15.303,88 

 Eindsaldo Rekeningcourant 2021 1.388,02 

   

M Spaarrekening 2021  

 Beginsaldo 01-01-2021 9.000,00 

 05-01-2021 rente 0,05 

 15-12-2021 overboeking naar RC -3.000,00 

 20-12-2021 overboeking naar RC -3.000,00 

 24-12-2021 overboeking van RC 2.999,95 

 28-12-2021 overboeking van RC 2.000,00 

 31-12-2021 overboeking van RC 1.000,00 

 Eindsaldo Spaarrekening 2021 9.000,00 

   

N Vrienden van de UPDB 2021  
 Financiële middelen 01-01-2021 0,00 

 uitgaven  

 inleg  

 Bijdrage aan jeugdplan   

 Totaal vriend  UPDB 0,00 

   

O Jeugdplan 2021  
 Giften jeugdplan divers leden/organisaties 2021  

  Kosten jeugdplan trainers begeleiders dammaterialen 2021 -1.150,00 

 Totaal jeugdplan 2021 -1.150,00 
 
   

 

  
 

  



Kosten en opbrengsten 
trainingen 

 

 
 

 
Trainingen Austerlitz sep '20 t/m juni '21  

 

datum 
betaling 

kosten 
inleg 

deelnemers  
Ben Provoost 9 
lessen 

14-apr-21 810,00 
  

van sep '20 t/m juni '21  
  

  
 

  
Locatie Austerlitz 0,00  

 

Totalen  810,00 782,50  
Opbrengsten  -27,50  

     
Trainingen Austerlitz sep '21 t/m juni '22   

 

datum 
betaling    

Ben Provoost, ? lessen 0,00   
van sep '21 t/m juni '22    
Locatie Austerlitz 0,00 

 
 

Totalen  0,00 100,00  
Opbrengsten  -100,00  

     
Trainingen Baarn sep ‘21 t/m juni ‘22   

 

datum 
betaling    

Tjon A Ong 4 lessen najaar 2021 240,00   
nog 6 lessen in 2022 360,00   
Everloo sponsoring  250,00  
Locatie Baarn 0,00  

 
Totalen  600,00 855,00  
Opbrengsten  255,00  

 

  



 

Balans 31 december 2021  

  

Activa  
Rekeningcourant  1.388  

Spaarrekening   9.000  

Nog te innen KNDB contributie 2022 825  

Nog te innen trainingsbijdrage april 2021 0  

Digitale klokken in gebruik 26 st x € 1 130  

Digitale klokken kort geleden ingekocht  5 st x € 20 100  

Damborden en schijven in gebruik  0  

Houten klokken  0  

Magnetische opklapbare dambordjes ca 100 st x € 1 100  

Laptop en printer, aangeschaft 2020     200  

          11.743  
 

 
Passiva  
Eigen vermogen 10.653  

Training najaar 2021 Tjon A Ong 4 lessen 240  

Training najaar 2021 Provoost 5 lessen 450 

Training najaar 2021 Baarn/Austerlitz zaalhuur  300  

Website kosten 20/21 en nagekomen bestuurskosten 100  

 11.743  

 

Ledenaantallen 

Opgave door de KNDB seizoen 21/22      

Damclub senior junior aspirant pupil welp 

1  ADG, Amersfoort 21     

2  dc Austerlitz 15    3  

3  LDV , Loenen a/d Vecht 15     

4  dc Hilversum 12 0,5 1,5 1,5 0,5 

5  UDG-Vriendenkring, Utrecht 11     

6  Ons Genoegen, Utrecht 20     

7  Het Groene Hart, Nieuwerbrug 18     

8  DAWO, Woudenberg 14     

9  Zenderstad, IJsselstein 31 0,5 1,5 5 1 

10 Gooi&Eemland, Baarn/Bunschoten 31     

11 DBS, Baarn/Soest 6  1 3  

Totaal 194 1 4 12,5 1,5 



Bijlage 4 
 

 

Discussie: Toekomst van de UPDB 

Een paar jaar geleden was het aantal achttallen zo klein geworden dat er geen behoorlijke competitie 

georganiseerd kon worden. Door de invoering van viertallen werd het aantal teams verdubbeld, kwamen er 

een Tweede en een Derde Klasse bij en was de competitieleider veel flexibeler in het roosteren. 

Mede door Corona is het aantal viertallen de afgelopen competitie van 28 teruggelopen naar 19.  

Dat roept de vraag op hoelang het gaat duren voordat we tegen hetzelfde probleem oplopen: te weinig teams 

voor een volwaardige competitie.  

Al enkele keren eerder werd een fusie met een andere provinciale bond bepleit. Of met een deel van een 

andere provincie. Of alleen het binnenhalen van een paar verenigingen van buiten de UPDB. 

Of mogelijk zijn er clubs die zich bij een andere provincie willen aansluiten. 

Maar misschien leven er wel andere ideeën dan deze bij de clubs.  



Bijlage 5  

 

Schema van aftreden bestuur UPDB 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

voorzitter  X   X   

secretaris   X   X  

penningmeester X   X   X 

wedstrijdleider persoonlijk   X   X  

wedstrijdleider teams X   X   X 

jeugdleider X   X   X 

algemeen adjunct  X   X   

 
 


