Notulen Algemene Ledenvergadering
Deventer Bowling Vereniging
5 Maart 2008
Aanwezig:

Frits de Groot, Theo Ruijs, Bea en Berry Aalderink, Eric Weijn, Pieter
Schoemaker, Jan Weideman, Eddy en Robert Zuiderhoek, Anneke de Groot,
Willem en Paula Aalderink, Roel Vinke, Wim Kraayenzank, Erik Klein
Velderman, Anneke Sikora, Iris van Mastrigt, Marco Eversberg, Willem
Salomons, Peter Lammertink, Tom en Trudy Rentink, Jan Weideman.
Frans Smulders.

Afwezig m.k.

Patrick en Dennis Salomons, Anja Beekhuis, John Rabelink,
Marian Middelkamp, Evert Stegeman, Ramon Zwiep, Andrea de Bruin, Jan
Zuethof, Yvonne Spieker, Joke de Bruin, Anja Beekhuis, Ellen Tiemens,
Jeroen Weideman, Herman, Bas en Marian Bosman, Bob Poll, Eddy Dibbink,
John en Petra Rabelink, Jan de Jonge, Ton Huitink, Roy Apeldoorn, Jolande de
Bock, Marco Landman, Wim Salomons, Marian Middelkamp, Willem Wilbrink,
Raymon en Guienny Zuiderhoek, Peter en Vannessa v.d. Heide, NBF Regio Oost
Nederland.

Afwezig z.k.

225 leden van de vereniging

1. Opening:
Rond de klok van 8 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
En constateert dat de opkomst zeer triest is eigenlijk kun je zeggen dieptriest. Hij stelt de verschillende
mensen achter de tafel voor aan de vergadering.
Verder vermeldt hij de volgende wijzigingen op de agendapunten:
Punt 3 dient te zijn “Goedkeuring verslag 2007” i.p.v. 2006
Punt 9a wordt uitgebreid met de toevoeging “Kandidaat bestuurslid, Iris van Mastrigt als Voorzitter”
2. Ingekomen stukken:
De secretaris leest de schriftelijke afmeldingen voor.
3. Goedkeuring verslag ALV 2007:
Deze worden door de vergadering goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaris 2007:
De secretaris neemt met de vergadering het verslag door. Waarna dit wordt goedgekeurd.
5. Jaarverslag penningmeester:
De penningmeester geeft een uitleg van het financiëel jaarverslagvan 2007. Er is een positief
resultaat behaald. Dit is te danken aan de grote aanwas van nieuwe leden: het afgelopen jaar heeft
de DBV zo'n 70 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Aan de uitgavenkant valt op dat er veel is uitgegeven voor
opleidingen. Jeroen Wijdeman is momenteel bezig met een cursus
assistent bowlingtrainer en vier leden volgen momenteel de cursus
wedstrijdleider. Er is voorts meer uitgegeven aan "Lief en Leed",
vooral door de vele uitstekende sportprestaties.
De vereniging staat er financiëel gezond voor.

6. Verslag en verkiezing kascontrole commissie:
De Kascommissie licht de uitgevoerde kascontrole schriftelijk 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 de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen
voor het gevoerde beleid.
Aftredend is Raymon Zuiderhoek, in de plaats hiervoor komt John Rabelink zodat de commissie er als
volgt uitziet: Guienny Zuiderhoek en Paula Aalderink, John Rabelink ( 1e reserve).
De commissie heeft een schriftelijke verklaring overhandigd aan het bestuur.
7. Begroting en contributie:
De penningmeester bespreekt de begroting voor 2008. Ten opzichte
van voorgaande jaren zijn er enkele wijzigingen.
- Het bestuur is voornemens om het verenigingsorgaan "Over de Brug"
nieuw leven in te blazen. Het streven is om twee
verenigingsmagazines te laten verschijnen.
- Dit jaar zijn de kosten voor het Leaguekampioenschap niet langer
voor de deelnemers: de kosten worden gedeeld door de DBV en de
vier afzonderlijke leagues.
De contributie voor de DBV verandert ook in 2008 niet, d.w.z. een
afdracht van €13 voor junioren en €15 voor senioren.
Tenslotte merkt de penningmeester op dat hij er naar streeft om per
2009 de bijdragen van de leagues (voor website, leaguekampioenschap,
en feestavond) af te schaffen. Het is zuiverder om deze verkapte
contributie-afdracht direct via de individuele contributies te innen.
Dit betekent overigens wel dat in 2009 de contributie met zo'n
drie a vier euro verhoogt zal worden.
8. Pauze:
Tijdens de pauze worden de aanwezigen, door het bestuur een consumptie aangeboden.
9. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar waren Frits de Groot als voorzitter en Frans Smulders als secretaris.
De kandidaten voor deze functie zijn Iris van Mastrigt als voorzitter en Erik Klein Velderman als
secretaris. Zij stellen zich kort voor aan de aanwezigen.
Vervolgens worden zij unaniem door de aanwezigen leden gekozen in de functies voorzitter en
secretaris.
10. Bestuursbeleid:
Een van de belangrijke 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 Assistent Bowlingtrainer Ook wil men het
aantal vrijwilligers op peil houden.
Eddy Zuiderhoek zal aan het einde van dit seizoen, na 33 jaar stoppen, met het wedstrijdsecretariaat,
waar vind je dergelijke leden nog. De leden wordt verzocht zich kandidaat te stellen voor deze functie.
.
Dit jaar viert de DBV zijn 7e “Lustrum” daar hoort een feestavond bij, maar ook waardering voor die
vrijwilligers die in deze 35 jaren de vereniging door mooie maar ook door moeilijke tijden hebben

geloodst. De NBF stelt hiervoor zilveren en gouden spelden beschikbaar voor degenen die dit jarenlang
hebben gedaan. Theo Ruys reikte deze spelden, op zijn geheel eigen wijze uit,
De gouden speld ging naar Eddy Zuiderhoek en Wim Kraayenzank, de zilveren speld naar Tom Rentink,
Ton Huitink, Frits de Groot en Frans Smulders.
Daarnaast ontvingen Frits en Anneke de Groot de DBV speld voor hun 25 jarig lidmaatschap.
11. Rondvraag:
Op verzoek van de feestcommissie vraagt de voorzitter iedereen (ook de niet aanwezige leden) toch voor
snel te reageren m.b.t. hun aanwezigheid (ja/nee) op de feestavond. Mededelingen over de inhoud
worden niet gedaan, maar de avond wordt absoluut SUPER
12. Sluiting:
Alvorens de vergadering te sluiten vraagt Theo Ruys het woord.
Als lid van het DB bedankt hij Frits de Groot en Frans Smulders voor het vertrouwen het plezier en de
prettige omgang gedurende de jaren dat zij deel uitmaakten van het dagelijkse bestuur DBV
Om dit te onderstrepen wordt aan beide aftredende bestuursleden een kistje wijn en een gegraveerde
ballpoint aangeboden.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering, en bedankt hen die de moeite hebben genomen voor
hun komst, hun inbreng en positieve reactie’s naar de nieuwe bestuursleden.
Frans Smulders
Secretaris DBV

