DEVENTER BOWLING VERENIGING
Verslag bestuursvergadering 13-02-2008
Aanwezig

Frits de Groot, Theo Ruys, Frans Smulders, Wim Kraayenzank,
Monique Spieker, Bea en Berry Aalderink, Marian Middelkamp,
Peter Lammertink, Roel Vinke, Ton Huitink, Tom Rentink,
Willem Salomons, Jeroen Weideman, Jan de Jonge
Eddy Zuiderhoek, Erik Klein Velderman, Iris van Mastrigt.

Afwezig met

Herman Bosman.

1. Opening.
Rond de klok van 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, met een bijzonder
welkom aan Iris van Mastrigt. Haar aanwezigheid geeft goede hoop voor een
mogelijke opvolging van onze huidige voorzitter. Dit welkom geldt ook voor Erik
Klein Velderman die de opvolger wordt van de secretaris.
Het doel van deze vergadering is de voorbereiding op de komende ALV van
5 maart 2008. De agenda ( punten staan cursief ) van de convocatie wordt
doorgenomen.
2. Doornemen agenda ALV
1. Opening ALV
Zal worden gedaan door de voorzitter, die eventuele
veranderingen/toevoegingen in de agenda zal noemen.
2. Ingekomen stukken
Door de secretaris.
3. Notulen ALV 2007
Door de secretaris.
4. Jaarverslag secretaris 2007
Door de secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester
Door de penningmeester.
6. Verslag en verkiezing kascontrole commissie
De penningmeester nodigt de commissie uit voor controle.
Mondeling en schriftelijk verslag door de commissie.

7. Begroting en contributie
De penningmeester geeft aan dat er geen contributieverhoging aankomt het
e.e.a. is afhankelijk wat de NBF doet.
Hij vraagt aan Peter Lammertink, lid “Lustrumcommissie” om een begroting
te maken van de feestavond, zodat Theo op de hoogte blijft van de financiële
verantwoording.
8. Pauze
Er wordt de aanwezigen een consumptie aangeboden.
9. Bestuursverkiezing
We wachten de reactie van Iris van Mastrigt af. ( deze is inmiddels bekend,
Iris stelt zich kandidaat voor de functie van voorzitter)
10. Bestuursbeleid
Het bestuur voert een behoudend beleid, wat niet inhoud dat zij niet actief
zijn integendeel. Dankzij het lobbyen van verschillende bestuurders staat er
straks een bestuur wat hun volste vertrouwen heeft.
De voorzitter informeert bij Jeroen Weideman hoe het staat met de jeugd.
Jeroen geeft aan dat de cursus die hij volgt zeer dynamisch is, en dat wat hij
leert al overbrengt naar de jeugd. Sonja Bos gaat een rol vervullen bij de jeugd
zij was zeer enthousiast dat zij hier voor gevraagd werd. Al met al positieve
ontwikkelingen.
Door het aankomend aftreden van Eddy Zuiderhoek als
wedstrijdsecretariaat, zal er een oproep gedaan worden voor een nieuwe
kandidaat.
A: Assistent trainer.
B: Wedstrijdsecretariaat
Eddy maakt nog wel het Algemeen League Kampioenschap af, dit gebeurt op
de eerst volgende donderdag aan het einde van de huisleagues.
11. Rondvraag ALV
3. Rondvraag
Peter Lammertink geeft aan dat de leden zich ook per mail kunnen aanmelden voor de
feestavond, zodat zij rekening kunnen met de opkomst.
De lustrumcommissie nodigt de NBF, NBF Regio Oost Nederland en de Gemeente
Deventer uit voor de feestavond.
Theo Ruys, de totale kosten voor alle Stedenontmoeting tezamen zijn hoog. En mede
gezien deze hoge kosten dient er verantwoord met de selectie van de teams om te
gaan. De conclusie in de vergadering was dan ook dat dit voor volgend jaar zou
gebeuren.

De hoogte van de kosten van de Stedenontmoeting 50+ zal niet ter discussie gebracht
worden. Tijdens de meeting, “De NBF komt naar u toe” op donderdag 21 februari te
Spier. Aanwezig zullen zijn Frits de Groot en Theo Ruys.
De penningmeester brengt de instantie “RECHTOP” ter discussie en de vergadering
besloot dat dit toch interessant kan zijn en derhalve werd de penningmeester gevraagd
om hierover nadere informatie in te winnen.
Tenslotte stelt de penningmeester voor om de kandidatuur van Iris van Mastrigt op de
website aan te kondigen. Dan kunnen de leden daar nu al kennis van nemen.
Frans Smulders. Het is bekend dat de NBF leden die zich gedurende langere tijd, 12 ½
of 25 jaar inzetten voor hun vereniging zij in aanmerking komen voor een zilveren of
gouden speld. Voor de volgende leden zal de secretaris een aanvraag indienen.
Gouden speld, Eddy Zuiderhoek. Zilveren speld, Ton Huitink, Tom Rentink, Wim
Kraayenzank, Frits de Groot en Frans Smulders.
4. Afsluiting
Om 10.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor hun
positieve inbreng en discussie.
Frans Smulders
Secretaris DBV

