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

NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING
woensdag 12 Maart 2014
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Adrie Janssen, Erik Klein Velderman, Marco Eversberg,
Pieter Schoemaker, Gerdrik van Laer, Jan Pieter van Dijk, Lindsay de Groot, Richard Henrix, Mark
Timmermans, Roy Apeldoorn, Peter Lammertink, Frans Smulders, Berry en Bea Aalderink, Jeroen
Weideman, Miranda van Zeist, Anja Beekhuis, Lodewijk Lagerweij, Peter v.d Heide.
Afwezig met bericht: Jan de Jonge, Peter v.d.Veen, Willem, Dennis en Patrick Salomons, Ray
Zuiderhoek, Jan Zuethoff, FlorisJan Visser, Gerard van Heck, en de NBF.
1.

Opening door de voorzitter. De voorzitter heet iedereen van harte welkom en nodigt
iedereen uit een stukje taart te nemen bij de koffie: er is voldoende!

2.

Ingekomen stukken. Een overzicht ligt bij het secretarieel jaarverslag voor iedereen op
de tafel ter inzage. De secretaris leest nog een paar opvallende stukken voor. Het
volledige verslag ligt in de map op de bestuurstafel voor iedereen ter inzage.

3.

Mededelingen. De voorzitter deelt mede dat alle DBV leden bij de Deventer Open 2014
een korting van 5 euro tegemoet kunnen zien.
De Deventer Kampioenschappen hebben we dit jaar weer gespeeld zoals vanouds, dus
zonder stepladder finale.
De nieuwjaarsreceptie. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe invulling, aangezien we
hebben gemerkt dat de opkomst bij de nieuwjaarsreceptie – traditioneel op 1 januari –
steeds verder terugliep. We zijn op zoek naar iets waar het merendeel van de leden iets
aan heeft. De manier waarop het in 2014 gegaan is, is misschien niet helemaal ideaal
geweest. Als iemand ideeën heeft hoe we dit in de toekomst kunnen gaan invullen dan
horen we dit graag. De receptie zal in ieder geval niet meer op 1 januari plaats gaan
vinden.
Frans Smulders heeft hierover een opmerking: het is ook een financiële kwestie. Nu geef
je 400 euro uit voor 20 leden die aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie en zoals het in
januari 2014 gegaan is heeft iedereen er wat aan gehad: iedereen een consumptie en
hapjes van het huis.
De penningmeester wil nog een kort verslag doen van de bondsvergadering (er klinkt
gelach in de zaal). Het gaat niet goed met de NBF. De NBF heeft steeds minder leden en
ook minder deelnemers aan de landelijke competities. De loonkosten blijven echter
hetzelfde. Dit betekent dat er een aantal maatregelen ingevoerd zijn om de begroting van
2014 sluitend te maken, zoals: het stoppen met het bowlingmagazine, minder geld voor
de senioren voor uitzending naar de EKs en WKs. Er is geen seniorentrainer meer en er
wordt nu alleen nog maar ingezet op de jeugd. In het verleden is afgesproken dat zodra
het ledenaantal onder de 10.000 zou komen, de NBF serieus zou gaan kijken hoe het nu

verder moet. Dit moment zit er nu aan te komen.
Het NBF bestuur had voor 2014 een contributieverhoging voorgesteld van 9 euro. Dit
was voor de Financiële Commissie onacceptabel. Het voorstel is daarom veranderd in
een contributieverhoging van 3 euro. Dit voorstel verworpen tijdens de
Bondsvergadering, maar kan alsnog doorgevoerd worden, als daar in juni aanleiding
voor is. Dit is afhankelijk van een nieuw lange-termijnplan van de NBF.
Tenslotte heeft de NBF een nieuwe voorzitter (Bob Schut) en waarschijnlijk ook een
nieuwe financiële man (Elco Gorter).
4.

Goedkeuring verslag ALV 2013. Deze ligt voor iedereen op de tafel en heeft bijna een jaar
op de website gestaan. Er zijn geen vragen over en het verslag wordt bij deze
goedgekeurd.

5.

Secretarieel jaarverslag 2013. Ook dit verslag ligt voor iedereen op tafel. De secretaris
merkt op dat het niet de goede versie is die er op tafel ligt maar op de website is wel de
juiste versie geplaatst.

6.

Financieel jaarverslag 2013. De penningmeester legt op de welbekende manier het
financiële jaarverslag uit. Hij merkt op dat het verlies meegevallen is en dit komt onder
meer doordat er geen opleidingen gevolgd zijn en er voor het lustrumfeest minder
uitgaven zijn gedaan dan begroot. Hier zijn verder geen vragen meer. Er klinkt applaus
uit de zaal.

7.

Verslag en verkiezing kascontrole commissie. De voorzitter leest het verslag van de
kascommissie voor waarin staat dat er geen onvolkomenheden zijn aangetroffen in de
boekhouding van 2013. Ze verlenen de penningmeester bij deze decharge over het
boekjaar 2013. Roy Apeldoorn verlaat de kascommissie. Mark Timmermans en Miranda
van Zeist schuiven een plaatsje op en als nieuwe reserve heeft Peter v.d. Heide zich
aangemeld.

8.

Begroting en contributie 2014. De penningmeester legt uit dat de begroting bijna gelijk is
aan die 2013. Alleen de jeugdbijdrage gaat van 300 naar 200 euro. Dit betekent dat er
een verlies van 800 euro begroot wordt. Gezien het eigen vermogen van de DBV is dit
voor 2014 wel verantwoord, maar moet er voor 2015 rekening gehouden worden met
een contributieverhoging van 5 euro.
Tijdens de laatste Bondsvergadering heeft het NBF bestuur een contributieverhoging van
3 euro voorgesteld. Dit voorstel is niet aangenomen, maar kan alsnog doorgevoerd
worden, als daar in juni aanleiding voor is. Echter, de DBV stuurt al begin mei de brieven
rond voor de betaling van de contributie voor het seizoen 2014/15. De penningmeester
stelt dan ook voor om de contributieverhoging van 3 euro van de NBF alvast wel door te
voeren. Mocht de NBF in juni anders beslissen dan zal dit in 2015 verrekend worden.

9.

Pauze. De voorzitter nodigt iedereen uit om een drankje te nemen aan de bar.

10.

Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: Iris van Mastrigt als voorzitter.
Aftredend en niet herkiesbaar: Erik Klein Velderman als secretaris.
Voor Iris van Mastrigt klinkt gelijk een luid applaus uit de zaal wat uiteraard betekent dat
zij wederom voor een volgende bestuursperiode als voorzitter benoemd is.

Erik Klein Velderman stopt als secretaris. De voorzitter vraagt nogmaals of er iemand in
de zaal is die zich kandidaat wil stellen voor de vacante functie van secretaris. Hierop
komt geen reactie. De voorzitter bedankt Erik Klein Velderman voor de afgelopen jaren
met een fles wijn en deelt mede dat Erik wel het wedstrijd-secretariaat blijft doen. Het
komende jaar neemt Theo Ruys de secretaristaken waar en zal vanaf 2015 het
secretariaat officieel overnemen. Theo geeft aan dat Roy Apeldoorn dan zijn beoogde
opvolger is als penningmeester. Dit kan niet nu geregeld worden omdat Theo Ruys zijn
bestuursperiode als penningmeester nog één jaar doorloopt. De voorzitter heet Roy
alvast van harte welkom binnen het bestuur.
11.

Bestuursbeleid. Het bestuur wil het bestuursbeleid van vorig jaar consolideren.
Er zal extra aandacht besteed worden aan het opleiden van nieuwe wedstrijdleiders.
Naast onze voorzitter, Iris van Mastrigt blijken Richard Henrix en Miranda van Zeist
interesse te hebben voor de opleiding tot wedstrijdleider.
Ook heeft het aantal leden de aandacht van het bestuur: ook het ledental van de DBV
blijft teruglopen. Lodewijk Lagerweij merkt hierbij op dat het huis contact heeft met
verschillende bedrijven en dat we misschien een informatiepakket kunnen samenstellen
met daarin een flyer of iets dergelijks om meer nieuwe leden te werven.
Ook de diversiteit in de verschillende teams – de Stedenteams en de Ton Zandboer Cup –
blijft voor het bestuur een aandachtspunt.

12.

Rondvraag.
Frans Smulders heeft een vraag met betrekking tot het prestatiegericht spelen. Een
stedenteam is het visitekaartje van een vereniging. Hij vindt dat we hier altijd het beste
team naartoe moeten sturen. Binnen de vergadering zijn de meningen hierover verdeeld.
Erik Klein Velderman heeft nog een opmerking t.a.v. de Ton Zandboer Cup: binnen een
bowlingvereniging is iedereen vrij om zich met een team aan te melden voor de Ton
Zandboer Cup. Hierna wordt onderling uitgemaakt – d.m.v. een wedstrijd – wie er
namens de vereniging mee gaat doen aan deze Cup. We zullen dit met de
leaguevergadering verder bespreken.
Richard Henrix vraagt of er extra trainingsmogelijkheden zijn. Jeroen Weideman merkt
op dat hij beschikbaar is voor privé-trainingen. Het bestuur merkt verder op dat er
plannen zijn om Jeroen één of twee maal per maand een (inloop)training te laten
verzorgen op de zaterdagochtend.
Mark Timmermans vraagt: hoe heilig is de ALV in maart. Kan het ook eerder?
Bijvoorbeeld in januari, misschien in combinatie met de Nieuwjaarsreceptie.
Theo merkt hierbij op dat er nog teveel financiële afwikkelingen gedaan moeten worden
van het afgelopen boekjaar en dat een ALV in januari waarschijnlijk niet haalbaar is;
begin februari zou wel een optie zijn.
Lodewijk Lagerwey merkt op dat het huis ook contacten gaat leggen met verschillende
scholen en bedrijven en dit hier wellicht nog een samenwerking uit voort kan komen wat
betreft het ledenwerven.

13.

Sluiting: de voorzitter bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering.

