DEVENTER BOWLING VERENIGING
p/a Party & Bowling De Worp
Twelloseweg 1a
7439 AS Deventer

Notulen bestuursvergadering 19 November 2008
Aanwezig :Yvonne Spieker, Iris van Mastrigt, Theo Ruys , Erik Klein Velderman, Tom Rentink, Peter Lammertink,
Berry en Bea Aalderink, Willem Salomons en Jeroen Weideman
Afwezig met kennisgeving : Marian Middelkamp en Herman Bosman
1.
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een speciaal welkom aan Yvonne, zij heeft aangegeven in de
Leaguevergadering om eventueel het wedstrijdsecretariaat op zich te nemen.
2.
De ingekomen stukken worden doorgenomen, geen verdere bijzonderheden .
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Theo heeft nog vragen over de cursus die Jeroen en Sonja zouden gaan volgen. Sonja gaat niet op cursus en de
Cursus van Jeroen start in 2009, met een groot vraagteken. Verder wil Theo weten of er nieuwe aanmeldingen zijn
n.a.v. het “schoolbowlen”. Die zijn er dit jaar niet.
3.
Rondje langs de banen.
Maandag vroeg loopt alles goed.
Maandag laat, er staat steeds 1 team met 2 man op de baan, daar moet misschien iemand bij gezocht worden.
Dinsdag gaat goed, het jeugdteam doet goed mee en vindt het erg leuk om zo te spelen.
Donderdag gaat hartstikke goed, er zijn vrij veel bekeuringen uitgedeeld inzake de bowlingkledij, misschien moet de
datum van 1 Oktober vervroegd worden.
Jeugd gaat ook goed, er is een vorm van handicap ingevoerd om het verschil tussen groot en klein wat op te vangen. Sonja
heeft aangegeven te stoppen in verband met werkzaamheden daarom kan er zeker op zaterdag wel wat versterking bij
komen omdat er dan zo’n 15 jeugdleden rondlopen. 13 December is de jeugdstedenontmoeting in Zetten.
4 en 5.
De Stedenontmoeting wordt begeleid door Jeroen, het team is rond, zowel heren als dames. We hebben dit jaar een
thuiswedstrijd, er wordt gespeeld in deventer op 7 December om half twee.
Een week later is het de beurt aan de jeugd in Zetten.
De Deventer Kampioenschappen : de oorspronkelijke finaledatum van 1 Februari is verzet naar 21 Februari, dit in verband
met een overvolle wedstrijdkalender. De plannen om in de finales weer op nul te beginnen kunnen niet doorgaan, het NBF
sportregelement staat dit niet toe. Willem Salomons zorgt voor de scoreverwerking en Yvonne wil hem daarbij assisteren
met nog een wedstrijdleider. Frans Smulders moet benaderd worden om de wedstrijdleiders te regelen, dit is inmiddels
gebeurd en dat loopt. De prijzen : de klassekampioenen krijgen dit jaar een oorkonde, deze kan ter plekke met de computer
van willem uitgeprint worden. De jeugdleden krijgen een medaille, Jeroen regelt de medailles. De algemeen kampioenen
krijgen bloemen, een oorkonde en de wisselbeker. Erik haalt bloemen, lijsten voor de oorkondes en maakt de foto’s.
Misschien is het een idee om volgend jaar de DDK door de week te spelen en de finale op een zaterdag, hierover later meer.
Het algemeen leaguekampioenschap wordt de volgende vergadering besproken.

6.
het idee om een soort teambuildingsdag te organiseren gaat voor onbepaalde tijd de ijskast in, hoewel het geen slecht idee
was.
7.
De rondvraag :
Erik , datum volgende bestuursvergadering, 7 Januari en 25 Februari 2009, datum ALV 4 Maart 2009 .
Theo heeft een plan om de teams of personen op soort roulatie-basis iets te laten doen voor de vereniging, zoals bij de
voetbal of hockey. Er wordt gedacht om bijvoorbeeld te assisteren bij de jeugd of het opnieuw leven inblazen van de “over de
brug ” of helpen bij toernooien, zo zijn er nog wel een aantal dingen te bedenken. Is een agendapunt voor de ALV.
Verder neemt Theo de stukken van de bondsvergadering even door , zoals :
De contributie-creditering gaat anders, ( voor details zie de NBF website ),
De regiobesturen wil men ontbinden en daarvoor in de plaats komt het RICT
De Nederlandse records worden besproken
8.
Om 5 over tienen sluit Iris de vergadering door iedereen te bedanken voor hun inzet en aanwezigheid, en tot de volgende
vergadering.
Erik Klein Velderman
Secretaris DBV

