Deventer Bowling Vereniging
Verslag bestuursvergadering 20 Augustus 2008
Aanwezig

Afwezig m.k.

Bea en Berry Aalderink , Theo Ruijs , Peter Lammertink, Willem Salomons ,
Iris van Mastrigt , Erik Klein Velderman , Jeroen Weideman , Tom Rentink ,
Ton Huitink , Jan de Jonge , Wim Kraayenzank , Monique Spieker
en Marian Middelkamp
Herman Bosman , Roel Vinke

1. Opening.
Om 20.00 uur opent de voorzitter , Iris van Mastrigt de vergadering , de eerste weer van het nieuwe
seizoen , en de vraag of iedereen een goede vakantie gehad heeft .

2. Ingekomen stukken.
Alle inschrijfformulieren van NL , NDTL en NHTL voor seizoen 2008/2009 ontvangen , een
nazending stukken voor de bonsvergadering , uitnodiging Dag Der Kampioenen en bevestiging van
NBF betreffende alle deelnemende teams aan de verschillende Nationale Leagues .
3. Rondje langs de banen
M.V. Gaat net als vorig jaar spelen met 8 trio’s. Kosten 36 euro per team.
M.L. Gaat spelen met 10 trio’s. Kosten 28,50 euro per team.
Di Gaat spelen met 11 teams, dit is inclusief een jeugdteam wat Jeroen Weideman op gaat zetten.
Kosten 30 euro per team.
Do Gaat spelen met 12 teams en heeft een wachtlijst. Kosten 35,40 euro per team.
Jeugd: Heeft 1 afmelding en 1 aanmelding erbij.
13 September is er een kennismakingsdag met 28 aanmeldingen.
Willy de Weerd en Erik Rouw gaan het jeugdbestuur ondersteunen.
Sonja gaat door met training geven en gaat daarvoor de opleiding assistent Bowlingtrainer volgen.
Jeroen gaat de cursus Bowlingtrainer niveau 3 volgen.
Er zijn momenteel 11 actieve jeugd leden.
Hoe de jeugdleague gespeeld gaat worden is afhankelijk van 13 September.(evt. nieuwe
aanmeldingen!)

4. Leaguevergadering
Zie punt 3 .
Met Iris is besproken hoe het toegaat tijdens een league vergadering aangezien volgende week haar
eerst officiële leaguevergadering is.

5. Wedstrijdzaken.
Willem Salomons heeft zich aangemeld voor de score verwerking tijdens de toernooien.
Willem zoekt nog wel ondersteuning.
Dit kan gedaan worden door een wedstrijdleider aangezien er toch altijd meerdere wedstrijdleiders
aanwezig zijn tijdens een toernooi.
Jeroen Weideman wil de steden ontmoeting op zich nemen en eventueel met ondersteuning van een
coach.
Frans Smulders coördineert de wedstrijdleiders.
Voor de Deventer kampioenschappen zijn we nog op zoek naar een wedstrijdsecretaris.
Onze zoektocht naar een algemeen wedstrijdsecretaris gaat dus gewoon door!

6. Feestavond DBV 35 jaar.
Er is even na gepraat over deze avond.
Het was een zeer geslaagde avond.
7. Rondvraag.
Berry: de huidige inschrijfformulieren zijn op sommige punter verouderd.Op de nieuwe
inschrijfformulieren moet in ieder geval ruimte komen voor een e-mail adres i.v.m. Mijn NBF.
Wim heeft aangegeven dat hij op de League vergadering iets later komt.
Bea is in de week van 1 september op vakantie en vraagt of Erik en Theo de pasjes uit willen delen.
Erik:Waar kan ik de informatie vinden voor de team samenstellingen voor de digimap?
Volgens Berry kan dit al op internet via Leaguesecretary.com.
Peter: Heeft voorstel om een teambuilding activiteit voor het Bestuur te organiseren.
Dit punt komt op de agenda voor de volgende vergadering.
10. Sluiting.
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedank iedereen voor zijn inbreng en inzet voor
de vereniging.
De volgende vergadering is volgende week:League vergadering.
Iris wenst Berry en Bea een prettige vakantie.
Erik Klein Velderman
Secretaris DBV

