DEVENTER BOWLING VERENIGING
p/a Party & Bowling De Worp
Twelloseweg 1a
7439 AS Deventer
Notulen bestuursvergadering 7 Januari.
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Erik Klein Velderman, Peter Lammertink, Ton Huitink,
Tom Rentink, Berry en Bea Aalderink, Willem Salomons, Roel Vinke, Yvonne Spieker.
Afwezig met:Herman Bosman, Monique Spieker, Jeroen Weideman.
1. opening.
De voorzitter opent de vergadering door iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen.
2. Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering.
De ingekomen stukken worden doorgenomen, geen bijzonderheden. De notulen van de vorige
vergadering worden doorgenomen met als bijzonderheid dat de cursus van jeroen nu dan
werkelijk gaat starten. De prijs van de cursus is ongeveer 600 euro.
3. Toernooien.
De Deventer kampioenschappen: alles is geregeld , de taken zijn verdeeld.
Het algemeen leaguekampioenschap wordt dit jaar op donderdag 14 Mei gespeeld, we beginnen
om 20.00 uur, we spelen 4 games trio europees systeem.
De stedenontmoeting: de jeugd heeft in Zetten gespeeld en helaas geen finale gehaald,
De senioren hebben in Deventer gespeeld en zijn doorgekomen tot de halve finale die in
Nieuwegein gespeeld is, daar hebben ze een 18e plaats behaald, gefeliciteerd.
De 50-plussers spelen op 18 januari in Tiel.
4. Het vrijwilligersroulatiesysteem.
Het vrijwilligersroulatie systeem, hierover buigt het bestuur zich nog eens een keer en komt in een
toekomstige bestuursvergadering met een voorstel.
5. ROC schoolbowlen.
Van het Roc deventer en Apeldoorn komen er jaarlijks ongeveer 500 leerlingen bowlen bij Party en
Bowling “de worp”. Er kunnen e-mail adressen verzameld worden van deze leerlingen,
Waardoor wij ze per mail kunnen informeren over de verschillende leagues, mochten ze dan nog
interesse hebben kunnen ze lid worden. Het is praktisch onuitvoerbaar om nu al een team op de
maandag of dinsdag mee te laten bowlen.
6. Wedstrijdzaken.
Momenteel worden de taken verdeeld, en dat loopt goed. Uiteraard blijven wij op zoek naar een
wedstrijdsecretaris.
7 en 8. Rondvraag WVTTK.
Roel legt uit dat op dinsdagavond het jeugdTEAM gedeeltelijk gesponsord wordt, Jeroen heeft aan
het begin van de competitie een team samengesteld, elk jeugdlid vanaf 14 jaar kan hieraan
meedoen maar een aantal van de jeugdleden speelt al bij een ander team, heeft daarbij twee
sponsoren gevonden en heeft dat team ingeschreven op dinsdag. Het is voor deze groep
jeugdleden leerzamer om in deze league mee te spelen, nu moet er echt gebowld worden voor de
punten.

Berry geeft aan dat ze op maandag gaan spelen met een algemene reserve, dat betekend dat
deze reserve bij elk team in kan vallen.
Ton, volgens hem is de donderdag de enige league die boetes int wat betreft de kleding ( volgens
de regels ) er moet wat hem betreft meer lijn in komen met de andere leagues. Hierover zijn de
meningen verdeeld en laten we dan ook over aan de leaguebesturen.
Erik, hoe handelen we de financieen af tijdens de deventer kampioenschappen, besloten wordt om
dit gelijk aan het eind van de speeldag gedaan wordt. Het mailtje van jeroen wordt even
doorgenomen en bevat de volgende punten:
Willem Wilbrink wil jeroen op de zaterdagen assisteren.
Cursus Jeroen start in Februari.
Deventer kampioenschappen jeugd is geregeld.
Een terugblik op de stedenontmoeting jeugd en senioren.
Trainig / jeugdleague, loopt goed, Jeroen is blij met de hulp van Willem, verder geen
bijzonderheden.
Theo neemt nog even de hoofdlijnen van de bondsvergadering door:
Bowlen is een type 1 sport (NOC/NSF topsportstatus).
De regio’s worden ontbonden en hiervoor in de plaats komen de RICT’s.
De moderne competitie is aangenomen, alles wordt ingedeeld naar gemiddelde.
De creditering gaat anders: betaald voor 1 augustus, gewoon lid, tussen 1 augustus en 1 oktober
ben je “wachtend lid” en na 1 oktober wordt je afgevoerd als lid. Als wachtend lid kun je niet
meedoen aan toernooien en nationale leagues. Dat zal verder betekenen dat de acceptgiro al rond
april/mei in de brievenbus zal vallen.
Nederlandse records kunnen alleen op Nederlandse kampioenschappen gegooid worden en
alleen door Nederlanders, dit in verband met gelijke condities.
De categorie senior 18/23 jaar is veranderd in senior 18/21 jaar.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond half 10 en wenst iedereen een goede terugreis en tot de
volgende vergadering op 25 februari.

