Deventer Bowling Vereniging
Verslag bestuursvergadering 14 mei 2008
Aanwezig

Afwezig m.k.

Bea en Berry Aalderink, Roel Vinke, Eddy Zuiderhoek, Theo Ruys, Peter
Lammertink, Willem Salomons, Iris van Mastrigt, Erik Klein Velderman,
Jeroen Weideman, Tom Rentink, Herman Bosman
Ton Huitink, Jan de Jonge.

1. Opening.
Om 20.00 uur opent de voorzitter, Iris van Mastrigt, de vergadering voor de eerste maal.
Eddy heeft gebak meegebracht in verband met zijn afscheid als directeur wedstrijdzaken.
2. Ingekomen stukken.
De belangrijkste ingekomen stukken zijn:
• NBF: MijnNBF, de nieuwe webbased ledenadministratie. Berry geeft uitleg. Er zitten nog een
aantal haken en ogen aan. Inmiddels is de demoversie online.
• Party & Bowling “De Worp”: de nieuwe tarieven zijn door iedereen ontvangen.
• NBF: uitnodiging voor de Bondsvergadering en nog een aantal oorkondes.
3. Rondje langs de banen.
Maandag Vroeg: Afwezig.
Maandag Laat: Heeft momenteel 9 teams, hoe er gespeeld gaat worden denkt het leaguebestuur
nog over na.
Dindsdag: Heeft momenteel 10 teams, en Jeroen wil daar eventueel 2 jeugdteams bijplaatsen.
Donderdag: Gaat spelen met 12 teams en heeft een wachtlijst.
Jeugd: Er is nog niet helemaal duidelijk wie er komend seizoen meespelen. Sonja is er halverwege
afgelopen seizoen bijgekomen en wil de cursus Assistent Bowlingtrainer gaan doen. Jeroen is
geslaagd voor Assistent Bowlingtrainer en wil de cursus Bowlingtrainer niveau 3 gaan doen.
Verder loopt het goed met de jeugd.
4. Prijzenbeleid.
Aan het eind van het seizoen zijn de prijzen weer verdeeld. Momenteel zie je steeds meer
geldprijzen, en de prijzen komen vaak bij dezelfde spelers terecht. De bekers, die altijd met grote
zorg uitgezocht worden, belanden vaak een half uur na de uitreiking al in een doos voor de jeugd.
De presentjes komen vaak ongeopend in de bowlingtas terecht. Ook worden er soms Staatsloten als
prijzen uitgereikt. Er wordt voorgesteld om oorkondes te maken voor een hoogste game of serie.
Wellicht is een wisselbeker een idee? Er zijn overigens ook mensen die een beker wel op prijs
stellen. Kortom een discussie zonder eind en deze verantwoording laten we dan vooralsnog bij de
leaguebesturen.
5. Wedstrijdzaken.
Eddy doet verslag van afgelopen jaar. Er waren geen problemen.
Eddy heeft ook aangegeven na 30 jaar te stoppen. We zullen dus op zoek moeten naar een
vervanger voor Eddy. Misschien is het een idee om de wedstrijdzaken op te splitsen. Tom en Trudy
Rentink stoppen ook met de scoreverwerking, ook hier zal een vervanger(s) gezocht moeten

worden. Momenteel zijn er al een aantal namen voor het wedstrijdsecretariaat en scoreverwerking,
maar concreet is er nog niets.
De ‘directeur wedstrijdzaken’ coordineert de volgende activiteiten:
• Deventer kampioenschappen
• Deventer kampioenschappen jeugd
• Steden ontmoeting
• Steden ontmoeting 50+
• Algemeen League kampioenschap
• Alpha Pinkstertoernooi
Op deze toernooien zullen de scores ook verwerkt moeten worden, mits ze in Deventer gespeeld
worden. Wordt vervolgd bij een volgende bestuursvergadering.
Eddy sluit af met een brief, applaus van allen. Eddy verlaat de vergadering.
Eddy, Tom en Trudy, bedankt !!
Een ander punt is de wedstrijdleiding, de afgelopen jaren heeft Frans Smulders de coördinatie
gedaan voor de nationale leagues. De andere wedstrijden (m.n. Alpha Pinkstertoernooi) willen we
ook graag gecoördineerd hebben.
6. Feestavond DBV 35 jaar.
Peter doet verslag van de feestcommissie, er hebben zich ongeveer 160 personen opgegeven.
Het belooft een groot feest te worden.
7. Rondvraag.
Herman wil weten of er nog nieuwe aanwas qua leden is, Bea geeft aan dat er ongeveer 15 nieuwe
leden bijgekomen zijn, wat wel minder als vorig jaar is. We zitten momenteel op ongeveer 280
leden.
Theo neemt nog even de agenda van de NBF Bondsvergadering op 7 Juni door. Iris en Theo zullen
samen de DBV tijdens de Bondsvergadering vertegenwoordigen.
10. Sluiting.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng en inzet voor
de vereniging. De datum voor de volgende bestuursvergadering wordt vastgesteld op woensdag 20
Augustus vastgesteld en de datum voor de Algemene Leaguevergadering wordt vastgesteld op
woensdag 27 Augustus vastgesteld. Maandag 1 September begint het nieuwe seizoen.

Erik Klein Velderman
Secretaris DBV

