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

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
6 MAART 2013
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Erik Klein Velderman, Theo Ruys, Mark Timmermans, Frans Smulders,
Gerdrik van Laer, Jan de Jonge, Peter Lammertink, Berry en Bea Aalderink, Roy Apeldoorn, Jeroen
Weideman, Miranda van Zeist, Marco Eversberg, Brendon de Lange, Henk Lammers, Peter van de
Veen, Robert Aalderink, Lodewijk Lagerweij, G.J.Aalderink, Willem Aalderink.
Afwezig met bericht: Danny Kamphorst, NBF, Hennie Roskam, Mirjam Diks, Pieter Schoemaker,
Anja Beekhuis, Ton Huitink, Willem Salomons, Ellen van de Ent, Joke de Bruin, Vanessa van der
Heide, Jan Zuethoff, Eddy Dibbink, Anneke Sikora.
1.

Opening door de voorzitter: De voorzitter opent de vergadering en nodigt iedereen uit om een
stukje gebak te nemen bij de koffie. We passen de volgorde van de agenda punten aan i.v.m.
later aansluiten van Theo Ruys bij de vergadering.

2.

Ingekomen stukken: Een overzicht heeft de secretaris bij het secretarieel verslag gedaan wat
op de tafels ligt.

3.

Mededelingen: We hebben de Deventer kampioenschappen geëvalueerd en we overwegen
om weer terug te gaan naar de oude situatie zonder Stepladder finale.
Deventer Open, het bestuur van de DBV wil de leden meer stimuleren om hieraan mee te
doen en geeft de leden 5 euro korting op het inschrijfgeld, dit jaar ook voor de A-klasse.
Het lustrum, 40-jaar bestaan van de DBV. Er is een feestcommissie in het leven geroepen.
De feestavond is op zaterdag 1 juni 2013. Om 19.00u beginnen we met het algemeen league
kampioenschap, de rest van de avond is nog een verrassing. Introducees mogen mee en
betalen 10 euro.

4.

Goedkeuring verslag ALV 2012: Deze liggen voor iedereen ter inzage op de tafel en hebben
ook bijna een jaar op de website gestaan. Hierover zijn geen vragen en daarmee zijn de
notulen van de ALV van 2012 goedgekeurd.

5.

Secretarieel jaarverslag 2012: Ook deze ligt ter inzage en staat op de website. Hierover is
nog een vraag door Frans Smulders:” Hoe zit het met de deelname en voor welk team
kunnen de spelers uitkomen tijdens het algemeen league kampioenschap?” Het voorstel is
om dit jaar de eerste 4 teams per huisleague deel te laten nemen en vooraf opgave te doen
wie er met welk team mee doen. De teams moeten dus aangeven of ze wel of niet mee doen.
Indien ze niet mee doen wordt de volgende benaderd, nr, 5,6 etc. We leggen dit neer bij de
leaguebesturen zodat we wel alle 12 banen bezet hebben. Willem Aalderink merkt terecht op
dat we dit wel even goed moeten communiceren zodat we hier achteraf geen misverstanden
over krijgen. Verder is iedereen het hier mee eens en wordt het voorstel dus aangenomen.
Het secretarieel verslag wordt goedgekeurd.

7

Verslag en verkiezing kascontrole commissie: Roy Apeldoorn doet verslag namens de
kascontrole commissie, zij hebben het boekjaar 2012 gecontroleerd en goedgekeurd.
Raymon Zuiderhoek moet de kascontrole commissie verlaten, Roy Apeldoorn schuift
hierdoor een plaatsje op, net als Mark Timmermans. Miranda van Zeist is de nieuwe reserve.

9.

Pauze
Na de pauze gaat iedereen weer zitten en draagt het Bestuur Bea Aalderink voor als
erelid. Bea wordt voorgedragen wegens haar grote verdienste en tomeloze inzet van 40
jaar voor de ledenadministratie van de DBV. Dit voorstel wordt door de vergadering
aangenomen. Daarmee wordt Bea Aalderink benoemd tot Erelid van de DBV en ontvangt
een gegraveerde bloemenvaas met paaseitjes. Berry Aalderink krijgt een bos bloemen.
Zij krijgen beide een applaus uit de zaal.

6.

Financieel jaarverslag 2012: Theo legt dit op de “welbekende” manier uit. Jeroen
Weideman vraagt aan Theo Ruys: ”wat houdt de post debiteuren in?” Hij krijgt hierop van
Theo Ruys een dusdanig duidelijk antwoord dat daarna niemand meer iets durft te
vragen. Het financieel jaarverslag wordt dan ook goedgekeurd.

8.

Begroting en contributie 2013: Bij dit punt wordt voornamelijk gesproken over het lustrum.
Er is nog een fonds wat is over gebleven van 5 jaar geleden. Het voorstel is om het fonds
geheel te gebruiken voor het komende lustrum. In de begroting is ervan uitgegaan dat we
volgend jaar op 180 leden uitkomen. Vooralsnog houdt dit in dat er geen contributie
verhoging hoeft plaats te vinden in 2013. Theo meldt tenslotte dat er voor 2014 rekening
moet worden gehouden met een contributieverhoging. Er zijn geen vragen en dus wordt
de begroting goedgekeurd.

10.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar, Theo Ruys als penningmeester
Er zijn geen tegenkandidaten dus wordt Theo Ruys weer aangesteld als penningmeester
voor de komende 2 jaar. Er klinkt applaus uit de zaal.

11.

12

Bestuursbeleid:
* Opleidingen wedstrijdleiders; we hebben steeds minder wedstrijdleiders binnen de DBV,
waarschijnlijk gaat er in September weer een cursus starten, heb je belangstelling? Geef
je dan op bij het bestuur.
* Deventer Kampioenschappen; We overwegen om te stoppen met de Stepladder finale
en weer terug te keren naar de oude situatie. Ook gaan we proberen om de uitslagen van
de voorrondes van de finalisten zichtbaar te maken op de monitoren voor het publiek.
* Aantal Leden; de laatste jaren is het aantal leden behoorlijk gedaald. Dit is een landelijk
gegeven. We willen proberen om hier meer aandacht aan te schenken, hoe we dit gaan
doen is nog een vraag. Een van de mogelijkheden is om te gaan werven door middel van
een folder, bijvoorbeeld bij de bedrijven league.
* We willen meer leden gaan stimuleren om mee te gaan doen aan de Ton Zandboer-cup,
de 50+ Steden ontmoeting en de Stedenontmoeting Senioren. We willen er naar streven
dat, indien mogelijk, een lid voor één team uit mag komen.
* Frans Smulders vraagt:” hoe zit het met de deelname van de “niet Deventernaren” bij
de Deventer Kampioenschappen? Hoe gaan we dit oplossen? Het bestuur gaat de
reglementen nakijken wat er mogelijk is, het is niet makkelijk, hoe meer regels hoe groter
ook de kans dat je wel Deventer-naren uitsluit. Frans wenst ons alle wijsheid met ons
besluit!
Rondvraag: * Frans Smulders bedankt het bestuur voor zijn inzet van het afgelopen jaar.
Erik Klein Velderman vraagt namens Anneke Sikora naar de shirtjes van het Stedenteam,
deze beginnen behoorlijk oud te worden. Het bestuur gaat bekijken of er een mogelijkheid
is om de shirtjes voor de Deventer Open te combineren met shirtjes voor het Stedenteam.
Sluiting: Iris van Mastrigt sluit de vergadering met een flinke hamerslag.

