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

Deventer Bowling Vereniging

Notulen Bestuursvergadering 19 Augustus
Aanwezig: Iris van Mastrigt,Theo Ruys,Willem Salomons,Ton Huitink,Tom
Rentink,Berry en Bea Aalderink,Marian Middelkamp,Jeroen Weideman,Jan de
Jonge, Erik Klein Velderman.
Afwezig met bericht:Wim Kraayenzank en Herman Bosman
1.

Opening;Iris opent de vergadering met de vraag of iedereen een goede
vakantie heeft gehad.
Dit heeft iedereen en een enkeling gaat nog op vakantie.

2.

Ingekomen Stukken / notulen vorige vergadering/ mededelingen;
Erik neemt de ingekomen stukken door er zijn geen bijzonderheden en alles
loopt.Geen mededelingen en de notulen van de vorige vergadering worden
goed gekeurd.

3.

Rondje langs de banen;
De Maandag vroeg; Gaan spelen met 7 teams,er staat 1 team alleen op de
baan en speelt dan tegen eigen gemiddelde + 30pins,zij spelen 4 periodes,
kosten 36 euro per team.
Monique en Wim treden eind van het seizoen af als bestuurslid.
Maandag laat; Zij zijn er nog niet helemaal uit hoe er gespeeld wordt.
Er zijn 2 varianten mogelijk, dit wordt met de teamcaptains op de eerste
speelavond besproken.
Dinsdag vroeg; Gaan spelen met 9 teams, 36 avonden, 4 periodes, speelgeld
30 euro per team.
Dinsdag laat; nieuwe league genaamd, de Alfa dubbel league.Willem gaat
dit in de league vergadering toelichten, zie daarom ook de notulen van de
league vergadering.

Donderdag; spelen met 12 teams, 3 periodes, 36 euro per team speelgeld, ze
bestaan dit jaar 25-jaar.Tom Rentink en Ton Huitink treden dit jaar af als
bestuursleden.
Jeugd;12 September begint het trainen en 15 september begint de league, we
verwachten 8 spelers voor de league, speelgeld 23 euro per 4 weken per
persoon.
4.

Leaguevergadering;Berry en Bea Aalderink en Ton Huitink melden zich af
voor deze vergadering.Theo vraagt of alle kascontroles gedaan zijn, zie ook
de notulen van de vorige vergadering. Dit blijkt echter nog niet zo te zijn.
Voorstel van Theo is om dit voortaan voor de vakantie te regelen en wil dit
bespreken tijdens de ALV.

5.

Wedstrijdzaken; De zoektocht naar vrijwilligers voor het
wedstrijdsecretariaat gaat gewoon door. De andere optie, een nieuwe
secretaris blijft ook open zodat Erik het wedstrijdsecretariaat kan gaan doen.
Als 1e krijgen we de steden ontmoeting, dit wordt geregeld door Jeroen
Weideman.Erik maakt de map voor de Deventer Kampioenschappen klaar.

6.

Rondvraag; Theo vraagt aan Bea hoe het is gegaan met de verwerking van de
betalingen van de leden. Dit is verder prima verlopen alleen nog niet alles is
betaald.

7.

Sluiting; Berry en Bea een goede vakantie toegewenst en allen tot volgende
week tijdens de League vergadering.
Datum volgende vergadering woensdag 18 november 2009

