Notulen Algemene Ledenvergadering
Deventer Bowling Vereniging
7 Maart 2007

Aanwezig:

Frits de Groot, Theo Ruijs, Bea en Berry Aalderink, Monique
Spieker,Bas en Herman Bosman, Petra Rabelink, Ton Huitink, Willem
Wilbrink, Eric Weyn,
Pieter Schoemaker, Jan Weideman, Eddy Zuiderhoek, Cathrien en Patrick
Bosch, Anneke de Groot, Margriet Rinkema, Raymon Zuiderhoek,Willem
Aalderink ,
Paula Aalderink, Joke de Bruin, Ellen Tiemens, Roel Vinke, Jan de Jonge,
Wim Kraayenzank, Vanessa Coby en Herman Wijgman, Gerrit
Lodeweges,
Bianca en Cyrilla Boogerd, Paul Gijsbers, Ans Preuter, Guienny Verhagen,
Erik Klein Velderman, Willy Tibben, Antoon Wierda

Afwezig m.k. Patrick , Dennis en Willem Salomons, Anja Beekhuis, John
Rabelink,
Marian Middelkamp, Annie Baron, Elly Roelofs, Eddy Dibbink,
Karin Hoeve,
en Evert Stegeman

Afwezig z.k. De resterende leden van de vereniging.

1. Opening:
Rond de klok van 8 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom. Ondanks de voetbal toch een grote opkomst. Hij stelt de verschillende
mensen achter de tafel voor aan de vergadering en noemt daarbij dat Frans Smulders
afwezig is a.g.v. vakantie en dat de notulen zullen worden verzorgd door Erik Klein
Velderman. Verder neemt de voorzitter Frans Smulders waar.

2. Ingekomen stukken:
De secretaris leest de schriftelijke afmeldingen voor.

3.Goedkeuring verslag ALV 2006.
Deze worden door de vergadering goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2006-2007.
De Voorzitter neemt met de vergadering het verslag door. Waarna dit wordt
goedgekeurd.
Bas Bosman en Cyrilla Boogerd worden gehuldigd door de voorzitter. Zoals vermeld in
het jaarverslag hebben zij fantastische sportresultaten behaald en worden zoals dat heet
“in het zonnetje gezet”.

5. Jaarverslag penningmeester.
Het verslag van de penningmeester bestaat uit twee delen:
-

overzicht financiën jubileum commissie en
overzicht financiën DBV

De penningmeester geeft een gedegen uitleg van beide onderdelen, waarin hij
ondermeer aangeeft dat er voldoende reserve is opgebouwd voor eventuele opleidingen.

6. Verslag en verkiezing kascontrole commissie.
De Kascommissie licht de kascontrole toe, hierin geven zij aan de kas en de bijbehorende
bescheiden te hebben gecontroleerd, waarbij de gepresenteerde gegevens in orde zijn
bevonden. Daarom verzoeken zij de vergadering om de penningmeester en het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Aftredend is John Rabelink, in de plaats hiervoor komt Paula Aalderink zodat de commissie
er als volgt uitziet: Raymon Zuiderhoek, Guienny Verhagen en Paula Aalderink (1 e
reserve).

De voorzitter heeft Raymon Zuiderhoek (in de pauze) verzocht deze verklaring op schrift te
stellen en te overhandigen aan het bestuur.

7. Begroting en contributie.
Voor de jubileumcommissie is er voor het jaar 2007-2008 geen begroting gepland.
Aan de begroting van de vereniging is niet veel veranderd ten opzichte van het vorige jaar.
Of er een contributie verhoging komt hangt af van de NBF. Verder zijn er geen vragen.

8. Pauze.
Tijdens de pauze worden de aanwezigen, door het bestuur een consumptie aangeboden.

9. Bestuursverkiezing.
Theo Ruijs had zich herkiesbaar gesteld en is voor een periode van 2 jaar herkozen.
Er waren geen tegenkandidaten.

10. Bestuursbeleid.
Een van de belangrijkste punten is, de vereniging in goede banen te houden en te leiden.
Daarom hecht het bestuur groot belang aan een zo breed mogelijk kader. De voorzitter wijst
daarom net als vorig jaar op de mogelijkheid tot een opleiding voor het diploma
Wedstrijdleider of NBF Bowlingtrainer “A”
Ook wil men het aantal vrijwilligers op peil houden.
Jeugd. Jeroen Weideman heeft aangegeven te willen helpen met het trainen van de jeugd.

11. Rondvraag.
Eddy Zuiderhoek:
Eddy wil graag opheldering over het wel of niet terugkeren van Anneke Sikora.
De voorzitter legt uit dat het bij sommige leden zodanig gevoelig ligt dat het dagelijks
bestuur heeft besloten niet voor terugkeer te kiezen. Er ontstaat een discussie, waarbij
diverse leden aangeven er absoluut geen bezwaar tegen te hebben. De voorzitter stelt de
vergadering voor om opnieuw met de verschillende mensen contact op te nemen en te zien
of er beweging in de standpunten zit.
De vergadering stemt daarmee in en afgesproken wordt dit voor eind maart uit te voeren.
Aktie voor de voorzitter.

Marco Landman:
Marco heeft ideen om een scratch-league op te gaan zetten met verschillende oliepatronen,
Volgens Willem Aalderink is daar ruimte voor (banen) , het bestuur juicht dit toe . Marco
gaat dit plan uitwerken.
Marco’s tweede vraag is of het bestuur gaat investeren in trainingen van het stedenteam, het
bestuur gaat hierin mee, er is geld voor gereserveerd , de coach is hier vrij in om dat te
besteden.

Theo komt nog even terug op de begroting , en dan met name op de contributie.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst
en discussie.

Erik Klein Velderman
PLV Secretaris DBV

