Deventer Bowling Vereniging
Verslag bestuursvergadering 14-02-2007
Aanwezig
Kraaijenzank,

Frits de Groot, Theo Ruijs, Frans Smulders, Wim
Roel Vinke, Ton Huitink, Tom Rentink, Herman Bosman.

Afwezig met

Willem Salomons, Menno Spijker, Erik Klein Velderman

Afwezig zonder
Eddy Zuiderhoek.

Marian Middelkamp, Bianca Boogerd, Jan de Jonge,

Het doel van deze vergadering was de voorbereiding voor de
Algemene Ledenvergadering
Van 7 maart 2007
Als leidraad voor deze vergadering geld de agenda voor de ALV
Voorzitter
Secretaris
goedgekeurd
Secretaris
Voorzitter

Verzorgt de opening
Ingekomen stukken (afmeldingen)
Ingekomen stukken vanaf 15-11-2006 t/m 12-02-2007
Notulen ALV 2006 door Erik Klein Velderman
Jaarverslag secretaris seizoen 2006-2007
Theo Ruijs vindt dat een jaarverslag moet gaan over het

afgelopen jaar
en niet het afgelopen seizoen. Hier zal in de toekomst
rekening mee
Huldiging
gehuldigd

Door de voorzitter zullen Cyrilla Boogerd en Bas Bosman
worden voor hun bijzondere prestaties tijdens de NK

Jeugd in Den Bosch.
De secretaris verzorgt de uitnodigingen, de voorzitter de
bloemen, de
Penningmeester
maar Theo

penningmeester de euro’s. Roel Vinke de fotografie.
Jaarverslag. Dit was op de vergadering niet aanwezig,
Voor de jubileumcommissie is er geen begroting.
Financieel verslag jeugdafdeling wordt verzorgd door

Theo Ruijs
Kascontrole
een nieuwe

Verslag door de commissie. Aftredend is John Rabelink,
kandidaat zal gevraagd moeten worden.

Penningmeester
aankomt,

Begroting en contributie. Of er een contributie verhoging
Opgemerkt dient te worden dat zolang Theo Ruijs

penningmeester is,
er nog steeds geen contributie verhoging is geweest, velen
vergeten dit
Tijdens de begroting komt Theo Ruijs met het idee, om
het ter ziele
Niet iedereen is hier meteen positief over, wel wordt het
idee wordt
Bestuursverkiezing

Bestuursbeleid

Zie agenda.

De vereniging in goede banen leiden en houden.
Opnieuw de diversen opleidingen bij de leden onder de

aandacht brengen.
Herman Bosman komt met het zeer positieve bericht dat
Jeroen Weideman
zich meer wil inzetten bij de jeugd, Jeroen geeft aan om
samen met zijn
overleg met Menno Spijker.
Theo Ruijs is van mening dat teams die zich inschrijven
voor de diversen
N.L leagues, een van de spelers een cursus wedstrijdleider
moet volgen.
Deze gedachte komt voor door het feit dat tijdens een van
de NL dagen een
opofferen.
Rondvraag
is wie er 25 jaar lid

Berry Aalderink geeft aan dat hij weer aan het uitzoeken
Tom en Trudy Rentink melden zich af voor de ALV,

hetzelfde doet Frans
Frans Smulders vraagt of er een reglementen-commissie
gevormd kan
Frits de Groot geeft aan om samen met Willem Salomons
hier een begin mee
te gaan maken.
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor
hun komst en discussie.
Frans Smulders
Secretaris DBV

