DEVENTER BOWLING VERENIGING
p/a Party & Bowling De Worp
Twelloseweg 1a
7439 AS Deventer
Notulen bestuursvergadering 25 februari.
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Erik Klein Velderman, Peter Lammertink, Ton Huitink,
Tom Rentink, Berry en Bea Aalderink, Willem Salomons, Roel Vinke, Herman Bosman, Jeroen
Weideman.
Afwezig met: Wim Kraaijenzank.
1. opening.
De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten.
2. Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering.
De ingekomen stukken worden doorgenomen door de secretaris, geen bijzonderheden.
Over de notulen van de vorige vergadering vraagt Jeroen of er nog subsidie te halen valt voor zijn
cursus. Theo antwoordt: alleen als de vereniging “het niet kan dragen” zit er subsidie in.
3. Toernooien.
De Deventer kampioenschappen: zijn prima verlopen, volgend jaar worden de kampioenschappen
in de week van 25 januari gespeeld en de finale wordt op zaterdag 30 januari gespeeld, het is niet
toegestaan om re-entry te gooien of om buiten de serietijden te gooien.
Het algemeen leaguekampioenschap wordt dit jaar op donderdag 14 mei gespeeld. We beginnen
om 20.00 uur, en spelen 4 games trio europees systeem. Willem Salomons verzorgt de
scoreverwerking, Erik de beker.
De stedenontmoeting: onze 50-plussers gaan naar Goes om daar te zorgen dat we volgend jaar
niet zo ver hoeven te rijden en de finale in Deventer kunnen gooien.
4. Rondje langs de banen.
Ma-vroeg: afw.
Ma-laat: we werken nu met jokers (spelers die in elk team ingezet kunnen worden) er is plek voor
nog een aantal jokers.
Di: niets te melden, alles loopt goed.
Do: eveneens niets te melden, loopt ook goed.
Jeugd: de oorkondes van de deventer kampioenschappen zijn zeer goed ontvangen, de
trainingen verlopen goed. Willem Wilbrink assisteert Jeroen, die daar erg blij mee is.
5. ALV 4 Maart.
Alle zaken zijn geregeld. Theo geeft aan de bestuursleden alvast een uitleg wat hij op de ALV gaat
bespreken. Het verslag van de secretaris staat online. Er wordt ingezet op 45 personen, bij minder
dan 45 personen regelt het donderdagbestuur op de volgende bestuursvergadering een
appeltaart, anders het dinsdagbestuur.
6. Wedstrijdzaken.
Afgelopen Deventer Kampioenschappen hebben we assistentie gehad van Yvonne Spieker en
Salima Nikkels. Dit is hen goed bevallen en willen in de toekomst wel vaker assisteren. Uiteraard
blijven wij op zoek naar een wedstrijdsecretaris. Ook willen we op de ALV nog een oproep doen of
er nog personen zijn die de cursus wedstrijdleider willen gaan volgen.
7. Rondvraag.

Berry vraagt hoe het zit met het (lagere)schoolbowlen, of dat dit jaar nog heeft plaatsgevonden.
Willem Salomons heeft op de site van de NBF gezien dat dat dit jaar al heeft plaatsgevonden.
Verder zijn er geen rondvragen.
8. Sluiting
Iris sluit de vergadering, en hoopt iedereen volgende week te zien op de ALV.
Datum volgende vergadering, 6 Mei 2009.

