DEVENTER BOWLING VERENIGING
p/a Party & Bowling De Worp
Twelloseweg 1a
7439 AS Deventer

Notulen Algemene Ledenvergadering DBV
Woensdag 4 Maart 2009.
Aanwezig: Ron Koekoek, Anja Beekhuis, Adrie Top, Willem Wilbrink, Tom Rentink,
Pieter Schoemaker, Paula Aalderink, Berry Aalderink, Bea Aalderink, Frits de Groot,
Erik Klein Velderman, Theo Ruys, Iris van Mastrigt, Peter Lammertink, Jan Zuethoff,
Jeroen Weideman, Willem Salomons, Ton Huitink, Guienny Zuiderhoek, Harry Burggrave.
Afwezig met bericht: Bas Bosman, Marian Bosman, Herman Bosman, Marco Eversberg,
Patrick Salomons, Dennis Salomons, Willem Aalderink, Bob Poll, Eddy Dibbink, Roel Vinke,
Anneke de Groot, Trudy Rentink, Frans Smulders, Anneke Sikora, Peter van der Heide,
Vanessa van der Heide, Yvonne Spieker, Coby Wijgman, Herman Wijgman, Jan Weideman.
Afwezig zonder bericht: Alle overige leden.
1. Opening door de voorzitter:
De Voorzitter heet iedereen van harte welkom en stelt de overige bestuursleden voor
aan de leden vergadering.
2. Ingekomen stukken:
De secretaris leest de lange lijst met afmeldingen voor.
Er is een lijst van alle ingekomen stukken toegevoegd bij het jaarverslag van 2008.
De map met ingekomen stukken ligt voor iedereen ter inzage aan de bestuurstafel.
Het verslag van de Kascontrole commissie is binnen gekomen.
3. Mededelingen:
Theo Ruys is naar de bondsvergadering geweest en daar is het volgende besloten;
a. De regio’s worden opgeheven en daarvoor in de plaats zijn regio
coördinatieteams (RICTs) gekomen.
b. De betaling van de contributie gaat veranderen.
Iedereen dient voor 1 juni te betalen en ontvangt dan een spelerspas, wanneer
men niet tijdig betaald is men wachtend lid van 1 augustus tot uiterlijk 1 oktober
en ontvangt geen NBF-spelers pas. En is dan dus ook niet speelgerechtigd.
c. Wanneer men na 1 oktober nog niet heeft betaald wordt het lidmaatschap door
de NBF beëindigd.
4. Goedkeuring verslag ALV 2008:
De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd.
5. Jaarverslag secretaris 2008:
Dit ligt voor iedereen op tafel. De secretaris ligt een aantal punten toe.
Verder zijn hier geen vragen over.
6. Jaarverslag penningmeester 2008:
Theo Ruys geeft uitleg over de cijfers en iedereen is het hier mee eens en heeft hier
geen vragen over.
7. Verslag en verkiezing kascontrole commissie:
De kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd.
De kascontrole commissie bestaat nu uit: Paula Aalderink, John Rabelink en reservelid
is
Anja Beekhuis.

8. Begroting en contributie 2009:
Theo Ruys geeft toelichting op de begroting. Deze ligt voor iedereen ter inzage.
De Ledenvergadering keurt de voorgestelde contributieverhoging met 3 euro goed.
9. PAUZE; alle aanwezigen kunnen een drankje halen aan de bar op kosten van de DBV.
10. Bestuursverkiezing:
Theo Ruys is aftredend en herkiesbaar als penningmeester, er zijn geen
tegenkandidaten, dus Theo mag blijven.
11. Bestuursbeleid:
a.Deventer Kampioenschappen; we hebben gekozen voor een nieuwe opzet
Waarbij de voorronden van de kampioenschappen in 2010 door de week
worden gespeeld.
In deze week vervallen dan alle leagues.
De finales worden dan aansluitend aan deze week op zaterdag 30 januari
gespeeld.
Het is niet mogelijk om buiten de uitgeschreven series om te gooien en ook reentry is niet mogelijk.
b.Het wedstrijdsecretariaat moet nog ingevuld worden.
Hierbij dus een oproep voor vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen.
c.Ook zoeken we nog een aantal vrijwilligers die willen helpen bij de
scoreverwerking tijdens een aantal toernooien.
d.Er is tevens weer plaats voor een aantal wedstrijdleiders; hiervoor kunnen een
aantal mensen worden opgeleid. Wie heeft interesse?
e.Eddy Zuiderhoek wordt door het bestuur voorgedragen als Erelid.
Er klinkt gelijk luid applaus uit de zaal en bij dezen wordt het voorstel door de
algemene ledenvergadering aangenomen.
Eddy was zelf niet aanwezig op de vergadering maar zijn officiële benoeming
zal aanstaande donderdag 5 maart voor aanvang van de donderdagavond
league plaats vinden.
12. Rondvraag:
Adrie Top: Kan er een laptop aangeschaft worden voor de wedstrijdleiders?
Bestuur: Theo denkt hier even over na en deelt mee dat dit akkoord is.
13. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling: Neem de volgende keer eens
wat vrienden mee! Zij bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.

Erik Klein Velderman,
Secretaris DBV

