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

Notulen ALGEMENE LEDENVERGADERING
woensdag 22 februari 2012
Aanwezig: Erik Klein Velderman, Andre Hofstede (met tolk), John Bosch, Iris van Mastrigt, Peter van der
Veen, Theo Ruys, Raymon Zuiderhoek, Jan Weideman, Anja Beekhuis, Erwin Bosch, Ron Koekoek,
Miranda Bosch, Jeroen Weideman, Peter Lammertink, Willem Salomons, Pieter Schoemaker, Eddy
Dibbink, Roy Apeldoorn, Mark Timmermans.
Afwezig met bericht: Ton Huitink, Paula Aalderink, Jan Cees Garvelink, Frits en Anneke de Groot,
Willem en Marian Aalderink, Berry en Bea Aalderink, Marco Evertsberg, Gerdrik van Laer, Yvonne
Spieker, Eddy Zuiderhoek.
1.

Opening door de voorzitter: Iris heet allen van harte welkom en nodigt iedereen uit om een stukje
taart te pakken.

2.

Ingekomen stukken: Erik leest alle ingekomen stukken voor en er zijn verder geen bijzonderheden.
Hij benoemt nog dat de DBV gediskwalificeerd is door een administratieve fout onzerzijds.

3.

Mededelingen: Iris deelt mede dat:
a.De Nederlandse kampioenschappen B/C en D klassen in Deventer wordt gehouden en roept
iedereen op om in te schrijven.
b.De NBF bestaat dit jaar 50 jaar. In verband met dit jubileum zijn er een aantal activiteiten
georganiseerd door de NBF. Zo is er een NBF Cup georganiseerd, de NBF organiseert het EK voor
Dames en er komt een soort Europese week der Kampioenen en er komt een receptie voor alle NBF
leden. Hierover later meer en houdt het publiciteitsbord en de website in de gaten.
c.Met Pinksteren wordt er weer het Deventer Open georganiseerd, voorheen het Alpha Pinkster
toernooi. Alle informatie is te vinden op www.deventeropen.nl. Alle DBV leden die mee doen in de 2e
klasse krijgen een korting van 5 euro op het inschrijfgeld. Dit is een eenmalige korting en geldt dus
alleen bij de eerste inschrijving.

4.

Goedkeuring verslag ALV 2011: De notulen staan al bijna 1 jaar online en iedereen heeft ze
uiteraard allang door gelezen. Voor iedereen die nog niet in de gelegenheid is geweest dit te doen
houden we een korte lees pauze. Het is stil in de zaal. Iris vraagt of er nog vragen zijn over de
notulen. Niemand heeft vragen dus de notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd.

5.

Secretarieel jaarverslag 2011: Ook dit staat al een tijdje online. De benoeming van de 2e plaats bij
de Deventer Kampioenschappen werd nog even kort ter discussie gesteld. Dit was een test voor de
meest kritische lezers onder ons. Het verslag van de secretaris wordt door de vergadering goed
gekeurd.

6.

Financieel jaarverslag 2011: Theo legt alles op de wel bekende manier uit. Hier zijn verder geen
vragen over. Ook het financiële jaarverslag wordt goedgekeurd.

7.

Verslag en verkiezing kascontrole commissie: Iris leest het verslag van de kascommissie voor.
Hierin staat dat alles akkoord is bevonden. Verkiezing kascontrole commissie. Anja Beekhuis verlaat
de commissie. Raymon Zuiderhoek blijft in de commissie en Roy Apeldoorn schuift door in de
commissie en als nieuw reserve lid wordt toegevoegd, Mark Timmermans.

8.

Begroting en contributie 2012:
a.Begroting: De begroting wordt duidelijk toegelicht door Theo, op de door hem bekende manier. Wat
opvalt is dat het bedrag voor opleidingen voor bowlingtrainer een vrij fors bedrag is voor de DBV. Dit
met in ons achterhoofd dat we zo’n 5 jaar gelden nog bijna 300 leden hadden en nu op dit moment
ongeveer 200 leden. Met de wetenschap dat de leden ongeveer 20 euro afdragen aan de DBV en de
rest naar de NBF gaat, dan is het logisch dat als we elk jaar inleveren op leden aantal dat we
financieel ook minder te besteden hebben. Om dan toch dezelfde dingen te blijven doen betekent dat
dit wel een grote druk op de begroting legt.
Dit effect werkt tevens door bij de NBF. Zij leveren op jaar basis veel meer leden in. Ook de subsidies
van het NOC/NSF worden een stuk minder.
b.Contributie: Voorstel, er komt een (kunstmatige) contributieverhoging van 2 euro:
De DBV bijdrage wordt €20 voor junioren en €22 voor senioren.
Leden die per incasso betalen krijgen €2 korting.
Leden die kontant betalen betalen €3 administratiekosten.
Theo vraagt of hier nog vragen over zijn, die zijn er niet. Bij deze wordt dit voorstel door de
vergadering aangenomen.

9.

Pauze ; Iris nodigt iedereen uit om een drankje aan de bar te halen en met een minuut of 15 weer
terug te keren in de zaal.

10.

Bestuursverkiezing: Er zijn geen tegen kandidaten. De vergadering stemt in met de herbenoeming
van Iris van Mastrigt als voorzitter en Erik Klein Velderman als secretaris voor een nieuwe periode
van 2 jaar. Waarbij Theo een officiële DBV- voorzitters hamer overhandigt aan Iris.

11.

Bestuursbeleid :
a.De vacature voor het wedstrijdsecretariaat blijft nog steeds vacant. Erik heeft al meerdere keren
aangegeven dat zijn voorkeur uit gaat naar deze functie maar is net herbenoemd tot secretaris.
Voorlopig blijft dit dus zo.
b.Opleidingen: momenteel is Miranda Bosch bezig met de opleiding assistent bowling trainer, er is
ook nog plek om 2 of 3 wedstrijdleiders op te leiden. Iris van Mastrigt wil graag deze cursus volgen,
misschien is er nog iemand die met haar mee wil!
c.PR.: Ook dit jaar willen we weer op pad gaan met de mobiele bowling baan, we kunnen nog
enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Dus geeft je op als je een dagje mee wil gaan?
d.DBV 40 jaar: Over 2 jaar is het al weer zover dan bestaan we 40 jaar. Er moet een feestcommissie
samengesteld worden dus meldt je aan…..!!
e.Trainingen: Ook willen we weer vas de gelegenheid gebruik maken van het feit dat Jeroen
Weideman een aantal trainingen wil verzorgen.

12.

Rondvraag:
Jeroen Weideman; Binnenkort starten de voorbereidingen weer voor de Deventer Open en ook
tijdens het toernooi is alle hulp welkom. Heb je interesse en vindt je het leuk, meldt je aan bij Jeroen.
John Bosch; De pro-shop bestaat dit jaar 25 jaar, dit wil John vieren met een dag in Deventer met
Workshops en Clinics. Hiervoor heeft hij verschillende materialen tot zijn beschikking. Hij wil een
stukje theorie ten gehore brengen en de gelegenheid bieden om bowling ballen te testen en een
video analyse te laten doen. Dit alles gaat op 14 April gebeuren in Party en Bowling De Worp. Voor
meer informatie en opgaven zie de website van de DBV. Hier vindt u ook het inschrijfformulier net als
in het Bowlingcentrum. Deze dag is voor iedereen toegankelijk.
Iris sluit met een paar stevige klappen van de voorzitters hamer, deze vergadering.

