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

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Woensdag 3 maart 2010
Aanwezig: Frits de Groot, Erik Klein Velderman, Raymon Zuiderhoek, Jeroen Weideman, Bea Aalderink, Berry
Aalderink, Jan Zuethoff, Frans Smulders, Roy Apeldoorn, Ton Huitink, Adrie Janssen, Willem Salomons, Pieter
Schoemaker, Mark Timmermans, Theo Ruys en Iris van Mastrigt.
Afwezig met: Peter Lammertink, Gerrit Lodeweges, Herman Bosman, Jan de Jonge, Eddy Dibbink, Patrick en
Dennis Salomons, Tom en Trudy Rentink, Sandra Janssen, Annie Baron, Marian Middelkamp, Elly Roelofs, Anja
Beekhuis, Ellen v/d Ent, Joke de Bruin en Andrea de Bruin

1.

Opening door de voorzitter: Iris heet iedereen van harte welkom en merkt op dat er voor een ieder een
stuk Limburgse vlaai klaar staat.

2.

Ingekomen stukken: De secretaris leest de afmeldingen voor, een overzicht van alle ingekomen
stukken ligt op de tafels, verder geen bijzonderheden.

3.

Mededelingen: Theo doet verslag van de NBF bondsvergadering. Hieruit kwam ondermeer
naar voren dat de NBF minder geld beschikbaar stelt voor topsportbeleid, en dat bovendien de
subsidies teruglopen. Er dient derhalve een behoorlijke (financiële) eigen bijdrage geleverd te worden
door de mensen die in de top van de Bowlingsport willen meedraaien. Deze nieuwe situatie heeft de
nodige weerstand opgeroepen, met name bij de jongere topsporters. Verder zit er waarschijnlijk een
redelijke contributieverhoging aan te komen voor het volgend seizoen.

4.

Goedkeuring verslag ALV 2009: Er zijn geen vragen, Theo merkt op dat op de vorige ALV de vraag
kwam of er een laptop voor de wedstrijdleiders aangeschaft kon worden, hier is geld voor
gereserveerd maar het initiatief ligt bij de wedstrijdleiders. Verder wordt het verslag goedgekeurd.

5.

Jaarverslag secretaris 2009: Erik geeft een korte toelichting over het aantal omgegooide pins. Verder
zijn er geen vragen

6.

Jaarverslag penningmeester 2009: Theo geeft uitleg over de financiële zaken en daar zijn (hoe kan
het ook anders) geen vragen over. Er wordt nog even een vergelijk met de NBF getrokken en dan
doen wij het nog niet zo verkeerd. Frits de Groot vraagt, stel dat de NBF failliet zou gaan, dan zijn er
schuldeisers, is het bestuur van de DBV of de DBV hier dan ook hoofdelijk voor aansprakelijk, dit gaat
het bestuur uitzoeken.

7.

Verslag en verkiezing kascontrole commissie: De kascontrole is uitgevoerd en akkoord bevonden.
Raymon Zuiderhoek stelt zich beschikbaar als nieuwe reserve en Paula Aalderink heeft haar taak
voldaan in de kascommissie, waarvoor dank. De huidige commissie bestaat nu uit: John Rabelink,
Anja Beekhuis en reserve Raymon Zuiderhoek.

8.

Begroting en contributie 2010: Het voorstel van de penningmeester is, mede door de verwachte daling
van het ledental en gelijkblijvende kosten, om een contributieverhoging van 2 euro voor komend
seizoen in te laten gaan. Vooruitkijkend op volgend jaar dan zit er waarschijnlijk een verhoging door de
NBF aan te komen die doorberekend zal worden. We dragen nu ongeveer 30,50 euro per lid af aan de
NBF, uit de zaal komt de vraag hoe dit “ongeveer” komt, kan dat niet precies uitgerekend worden. We
hebben verschillende leden, jeugd, sportpas (+), enz. die dragen ook verschillende tarieven af aan de
bond, vandaar dat we gemiddeld per lid ongeveer 30,50 euro afdragen. De begroting en
contributieverhoging worden aangenomen.

9.

Pauze: De voorzitter nodigt iedereen uit om een drankje aan de bar te nemen.
Theo komt na de pauze nog even terug op punt 8, in verband met late betalingen en/of betalingen die
niet helemaal goed gaan, willen wij volgend seizoen (2011) overgaan op automatische incasso. Dit
heeft voordelen maar zeker ook nadelen, wanneer iemand zijn lidmaatschap beeindigt hoeft hij hier
geen verdere stappen te ondernemen, met een automatische incasso moet dit wel, die zal men stop
moeten zetten

10.

11.

Bestuursverkiezing: De aftredende bestuursleden, Iris van Mastrigt als voorzitter en Erik Klein
Velderman als secretaris worden unaniem gekozen voor een volgende periode van 2 jaar, er klinkt
applaus in de zaal.
Bestuursbeleid: Iris doet de plannen voor het komende jaar uit de doeken. Ze benadrukt dat het
binnen de DBV voornamelijk draait om de leagues, jeugd en nationale leagues. Het bestuur is er in
eerste instantie om deze activiteiten te ondersteunen en te stroomlijnen.
LEDENTAL. Het bestuur constateert een teruglopend ledenaantal dat ook terug te zien is bij de
leagues. Het aantal teams in de leagues loopt langzaam terug, met name op de maandag en de
dinsdag. Met de leaguebesturen zal deze situatie besproken worden.
PR. Het bestuur wil verder meer leden aantrekken. Daartoe zal de (naams)bekendheid van de DBV
verhoogd moeten worden. Er moet meer werk gemaakt worden van de Public Relations van de DBV.
Het bestuur denkt aan promotie voor de toernooien, persberichten in de krant, het Wervelend Worp
Weekend, enz. Het bestuur is daarom naarstig op zoek naar een P.R. functionaris.
CONTRIBUTIE. De afgelopen jaren was het mogelijk om de contributie contant te betalen in de eerste
competitieweek. Dit levert echter aanzienlijk veel extra werk op. Voorts streeft het bestuur ernaar alle
contributiebetalingen voor 1 augustus binnen te hebben, omdat alle leden voor deze datum aan de
NBF moeten zijn gemeld. Het bestuur heeft daarom besloten om bij contributiebetalingen per kas 2.50
euro administratiekosten in rekening te brengen.
KASCONTROLE. Vanuit de kascontrolecommissie komen er de laatste jaren klachten omtrent de
(veel te) late kascontroles van bepaalde leagues. Het bestuur heeft besloten dat alle financiële
stukken gereed en gecontroleerd moeten zijn voor de bestuursvergadering die voorafgaat aan de
algemene leaguevergadering in augustus.
KERSTTOERNOOI. Het bestuur is voornemens om dit jaar weer een Kersttoernooi op te zetten.
Vrijwilligers met ideeën voor de invulling van dit toernooi zijn van harte welkom.
SECRETARIS. Tenslotte merkt Iris op dat de DBV sinds het vertrek van Eddy Zuiderhoek nog steeds
geen officiële wedstrijdsecretaris heeft. Tot op heden worden de wedstrijdzaken door Erik geregeld,
maar dat is niet ideaal gezien zijn functie als secretaris. Bij voorkeur wil Erik zich uitsluitend met de
wedstrijdzaken gaan bezighouden. Het bestuur is dus eigenlijk op zoek naar een nieuwe secretaris.
Het bestuur staat open voor suggesties, maar zal bovendien de komende maanden actief op zoek
gaan naar een nieuwe secretaris.

12.

Rondvraag: Frans Smulders, de scoreformulieren worden niet meer ingevuld, donderdag
uitgezonderd, hoe kan dit? Het staat in de reglementen, of moeten we de reglementen aanpassen.
Antw. We gaan dit met de leaguebesturen doornemen en komen op de leaguevergadering hierop
terug. Frans wil Bea Aalderink als erelid voordragen, ook hierop komen we terug.
Frits de Groot vraagt hoe het met de jeugd gaat, en dan voornamelijk op regionaal gebied.
Jeroen kan hierop antwoorden dat de districtselectie eind vorig jaar is gestopt, maar er zijn weer
plannen om het volgend jaar weer op te starten. De regio’s bestaan niet meer, daarvoor in de plaats
zijn de RICT’s gekomen, en wellicht heeft dit er ook iets mee te maken.
Erik vraagt of er al iets bekend is over het alpha patroon. Willem antwoord, we hebben de dinsdag
alpha-league en binnenkort wordt het alpha-patroon bekend en kan hierop getraind worden.

13.

De voorzitter sluit de vergadering rond een uur of half tien.

Erik Klein Velderman
Secretaris DBV

