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

Notulen bestuursvergadering 6 mei 2009.
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Erik Klein Velderman, Peter Lammertink, Ton Huitink,
Tom Rentink, Berry en Bea Aalderink, Willem Salomons, Marian Middelkamp.
Afwezig met: Wim Kraaijenzank, Herman Bosman,Jeroen Weideman en Roel Vinke
1. opening.
De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten.
En er is kersengebak van de heren van het Bestuur van de donderdagavond league.
2. Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering.
De ingekomen stukken worden doorgenomen door de secretaris, geen bijzonderheden.
Over de notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
3. Toernooien.
Voor het 34-ste Alpha Pinkster toernooi moet de lijst met wedstrijdleiders nog rond gemaakt
worden.
Verder is alles geregeld.
Algemeen League kampioenschap: de teams die spelen hoeven hier niets voor te betalen dit
betaald de vereniging samen met de verschillende leagues.
We hebben dan ook geen prijzen maar spelen voor de eeuwige roem.
De eerste prijs is de wisselbeker.
Elk team krijgt 4 consumpties aangeboden door de penningmeester.
Steden 50+ toernooi in Goes.
Het zou mooi zijn als zij het toernooi naar Deventer kunnen halen in 2010.
4. Rondje langs de banen.
Ma-vroeg: afwezig; zij zijn rond voor volgend jaar.
Ma-laat: Geen problemen, volgend jaar wel 1 team minder en spelen zij dus met 9 teams.
Di: er vallen volgend jaar 3 teams weg en blijven er dus 8 teams over.
Do: Loopt goed, spelen met 12 teams en hebben geen wachtlijst meer.
Jeugd: De jeugd groep die nu aan het bowlen is, is een vrij constante groep.
Vermoedelijk gaan alle jeugdspelers volgend jaar gewoon door.
Jeroen wil nog een handdoeken actie opzetten met het Alpha toernooi om extra inkomsten te
genereren voor de jeugd.Dit moet nog verder uitgewerkt worden en of dit haalbaar is, is nog maar
de vraag.
5. Start nieuwe seizoen.
We beginnen dit jaar op dinsdag 1 September.
De Maandagleague start op 7 September.
De League vergadering is dit jaar op woensdag 26 augustus.
De eerste Bestuursvergadering op woensdag 19 augustus.

6. Wedstrijdzaken.
Momenteel worden de wedstrijdzaken door het Bestuur overgenomen.
Dit betekend voor Erik als secretaris extra veel werk.
Erik voelt er wel wat voor om de wedstrijdzaken op zich te nemen maar dit houdt dan logischer wijs
in dat er een nieuwe secretaris gezocht moet worden omdat hij niet beide taken op zich kan/wil
nemen.
7. Rondvraag.
Erik:Heeft de stukken voor de bondsvergadering, wie gaat hier naar toe?
Theo en Iris gaan hier naar toe.
Theo:Rond half mei dan vallen de acceptgiro’s voor de contributie in de brievenbus.
Dit alles i.v.m. de nieuwe regeling die eerder al uitgebreid besproken is.
8. Sluiting
Iris sluit de vergadering met de woorden:”Op naar het nieuwe seizoen”.
En wenst iedereen wel thuis.
Datum volgende Bestuurvergadering, 19 augustus 2009.
Leaguevergadering, 26 augustus 2009.

Erik Klein Velderman,secretaris DBV

