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

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
woensdag 2 maart 2011
Aanwezig: Theo Ruys, Erik Klein Velderman, Eddy Dibbink, Roy Apeldoorn, Salima Nikkels, Pieter
Schoemaker, Berry Aalderink, Willem Aalderink, Adrie Top, Jan Weideman, Marco Eversberg, Bea
Aalderink, Frits de Groot, Mark Timmermans, Herman Bosman, Willy Tibben, Jan Meijerink, Jan
Zuethoff, Willem Salomons, Paul Balster, Frans Smulders, Jeroen Weideman, Iris van Mastrigt en
Lodewijk lagerweij.
Afwezig met: Annie Baron, Elly Roelofs, Marian Middelkamp, Ton Huitink, Jan de Jonge, Tom en Trudy
Rentink, Eddy Zuiderhoek, Raymon Zuiderhoek, Anja Beekhuis, Ron Koekoek, Paula Aalderink en Bas
Bosman.
1.

Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en evenals vorig jaar
staat er weer een stuk vlaai voor iedereen.

2.

Ingekomen stukken: de secretaris noemt de belangrijkste ingekomen stukken en leest de
afmeldingen voor. Iris leest het ingekomen stuk voor van de familie Aalderink met betrekking
tot de bedrijfsovername. Zij bedankt de familie Aalderink voor de afgelopen 38 jaren en
wenst de nieuwe eigenaar, de familie Lagerweij, evenveel succes.

3.

Mededelingen: Theo heeft een mededeling betreffende „de memojongens‟ zij willen 2 zaken
veranderd zien binnen de NBF, namelijk het topsportbeleid en het financiële beleid. Een en
ander kan men nalezen op nbf.bowlen.nl onder organisatie/bondsvergadering/ ingekomen
voorstellen. Het bestuur van de NBF heeft als antwoord hierop een Taskforce benoemd en zij
komen eind april 2011 met een eindverslag.

4.

Goedkeuring verslag ALV 2010: Frans Smulders vraagt hoe het zit met zijn vraag betreffende
de voordracht van Bea voor een erelidmaatschap. Iris legt uit dat niet iedereen iemand kan
voordragen voor een erelidmaatschap. De normale gang van zaken is dat het bestuur
iemand voordraagt voor een erelidmaatschap en dan aan de vergadering vraagt of iedereen
hiermee akkoord kan gaan. Hoewel het bestuur hier zeker niet negatief tegenoverstaat willen
wij graag dat Bea de 40 jaar volmaakt en laten het nog even rusten. Verder vraagt Berry hoe
het zit met de laptop voor de wedstrijdleiders. Het antwoord hierop is dat de NBF momenteel
werkt met een score-online programma. Deze software staat op de computer van het huis en
daarom is de laptop voor de nationale leagues eigenlijk overbodig. De andere toernooien
doet Willem Salomons nog op zijn eigen laptop, mocht deze stuk gaan of uit de tijd raken
gaan wij alsnog over tot de aanschaf van een nieuwe laptop. Verder worden de notulen
goedgekeurd en zijn er geen vragen meer.

5.

Secretarieel jaarverslag 2010: Erik geeft een korte toelichting op het jaarverslag en hier zijn
verder geen vragen over.

6.

Financieel jaarverslag 2010: Theo legt een en ander uit op de wel bekende manier en haalt
nog even aan dat er dit jaar iets unieks gebeurd is, namelijk dat de resultaten exact uit zijn
gekomen op wat er begroot is. Iedereen is akkoord en er is applaus voor de penningmeester.

7.

Verslag en verkiezing kascontrole commissie: de kascontrole heeft plaatsgevonden en de
commissie heeft alles goedgekeurd. Hierop deelt Frans Smulders mede dat de
kascommissie het bestuur aan de vergadering hoort voor te dragen om decharge te
verlenen, met andere woorden wanneer aan het bestuur decharge is verleend is zij niet meer
aansprakelijk voor het gevoerde financiële beleid maar ligt deze verantwoordelijkheid bij de
vergadering. De vergadering verleend decharge aan het bestuur. Voorstel van het bestuur is
om de huidige kascommissie te laten zitten in verband met het vroegtijdig aftreden van John
Rabelink, hier zijn geen bezwaren tegen. Anja Beekhuis zal dan volgend jaar aftreden,
Raymon Zuiderhoek en Roy Apeldoorn blijven dan zitten.

8.

Begroting en contributie 2011: Theo geeft weer een aantal toelichtingen. De contributie zal
volgend jaar hetzelfde blijven. Het voorstel is om volgend seizoen de contributie per
automatische incasso te gaan innen, dat wil zeggen dat de incasso eind april/ begin mei
gedaan zal worden. Betalen per acceptgiro blijft mogelijk alleen zal 2 euro extra in rekening
gebracht worden. Contant betalen op de eerste speeldag zal 5 euro extra gaan kosten. Een
nieuw lid gaat 3 euro administratiekosten betalen, dat was 2,50 euro.
Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen.

9.

Pauze

10.

Bestuursverkiezing: Theo wordt voor een nieuwe periode van twee jaar herkozen en geeft
aan dat dit misschien de laatste periode is want het papiertje is bijna vol.

11.

Bestuursbeleid:
a. Wedstrijdsecretariaat: Het wedstrijdsecretariaat heeft nog steeds onze aandacht. Erik wil
dit graag op zich nemen maar dan moet er eerst een nieuwe secretaris komen.
b. Opleidingen: Er zijn momenteel 2 aanmeldingen voor de cursus wedstrijdleider en 1
aanmelding voor assistent bowlingtrainer. Dit ter ondersteuning van Jeroen Weideman.
c. Contributie: Voor het aankomende seizoen willen we starten met het innen van de
contributie door middel van een automatische incasso.
d. PR.: de vorig jaar ingeslagen weg met betrekking tot het “meer naar buiten toe treden” als
vereniging, willen we in ieder geval voortzetten.

12.

Rondvraag: Om in de toekomst meer mogelijkheden te kunnen creëren met onze website
zouden we eigenlijk van “host”moeten veranderen. Het veranderen en up-daten van de
website zou eventueel een mooi moment zijn om een nieuwe logo van de DBV te
introduceren. Erik stelt voor om hier over na te denken. We komen hier in de volgende
bestuursvergadering op terug.

13.

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor de komst en nodigt
iedereen uit voor een drankje aan de bar.

Erik Klein Velderman
Secretaris DBV

