DEVENTER BOWLING VERENIGING
Verslag bestuursvergadering 28-11-2007
Aanwezig

Frits de Groot, Theo Ruys, Frans Smulders, Monique Spieker,
Bea en Berry Aalderink, Peter Lammertink, Willem Salomons,
Tom Rentink, Herman Bosman, Jan de Jonge, Erik Klein
Velderman, Eddy Zuiderhoek. (later)

Afwezig met

Marian Middelkamp, Ton Huitink, Roel Vinke, Wim Kraayenzank.

Afwezig zonder

Jeroen Weideman.

1. Opening.
Rond de klok van 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, en geeft aan dat de
agenda van de vergadering anders zal verlopen als normaal.
Als eerste onderwerp komt het Voorzitterschap naar voren, gevraagd wordt om hier in
mee te denken.
2. Ingekomen/uitgaande stukken.
Deze worden per mail aan de bestuursleden verstuurd, hierover zijn geen op/of
aanmerkingen.
Op woensdag een ingekomen stuk over de deelname EK Jeugd 2008 tot 18 jaar. Daar
de NBF niet de middelen heeft om dit te bekostigen, is er een sponsor actie gestart
door de ouders van de jeugd. Na stemming is besloten dat de DBV 100 Euro sponsort,
uit de jeugdpot eveneens 100 Euro. Na de vergadering zegt Willem Aalderink 200
Euro toe.
3. Rondje langs de banen.
Maandag vroege league. De begroting wordt aangepast van 7 naar 8 teams. Prima
Sfeer.
Maandag late league. Loopt prima. Gevraagd wordt of de uitslagen van de teams een
groter lettertype kunnen krijgen, nu is het bijna onleesbaar. Berry Aalderink neemt
actie.
Dinsdag league. 12 teams prima sfeer, hoge scores.
Donderdag league. Prima.
Jeugd league. De communicatie tussen de jeugdbestuurders is aanzienlijk verbeterd.
Er wordt aan de nodige toernooien, Regio-Oost League, Stedenontmoeting
deelgenomen, diversen ouders zijn bereid om voor het vervoer te zorgen.

Wedstrijdzaken.
Eddy Zuiderhoek geeft aan dat de volgende zaken goed verlopen. Selectie
Stedenontmoeting Senioren. Selectie Stedenontmoeting 50+.
Inschrijvingen Deventer Kampioen Schappen.
Eddy heeft van Willem Aalderink een boekje gekregen over gratis jeugdbowlen. Er
zal met Jeroen Weideman overleg gepleegd worden hoe de kinderen opgevangen
kunnen worden.
Ledenadministratie.
Momenteel zijn er 262 leden. Het huis heeft een nieuwe manier, om de contante
contributie van nieuwe leden te verwerken, hiervoor gaan Bea Aalderink, Theo Ruys
met Willem Aalderink om de tafel zitten om dit in goede banen te krijgen.
Nieuwe leden kunnen alleen aangemeld worden door middel van het inschrijfformulier
dat onder de counter ligt.
Penningmeester.
Theo Ruys geeft in het kort aan, wat er besproken is op de Bondsvergadering, er komt
een Webbased Administratie voor de leden. Inzet Topsport via NOC/NSF (sponsoring)
Waarschijnlijk worden de Regio’s opgeheven.
Secretaris.
Feestavond, Frans is benaderd door Riet Boesveld, alleen is het zo dat zij geen
geschikte mede organisatoren kan vinden. (zie rondvraag)
Rondvraag.
Peter Lammertink informeert bij de penningmeester wat het budget is voor zo’n avond.
Theo geeft aan dat dit niet gering is.
Peter geeft aan om met Riet Boesveld en Eddy Zuiderhoek, van gedachte te gaan
wisselen om iets op poten te gaan zetten.
Sluiting.
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedank iedereen voor zijn
aanwezigheid en constructieve inbreng.
Frans Smulders
Secretaris DBV

