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

Deventer Bowling Vereniging

Notulen Bestuursvergadering 18 november
Aanwezig: Iris van Mastrigt,Willem Salomons,Ton Huitink,Tom Rentink,Berry
en Bea Aalderink,Roel Vinke, Erik Klein Velderman, Peter Lammertink en
Willem Aalderink.
Afwezig met bericht:Wim Kraayenzank, Monique Spieker, Jeroen Weideman,
Marian Middelkamp, Theo Ruys en Herman Bosman
1.

Opening;Iris opent de vergadering, allemaal welkom en het lijkt alsof ook
hier de mexicaanse griep zijn sporen achterlaat.

2.

Ingekomen Stukken / notulen vorige vergadering/ mededelingen;
Erik neemt de ingekomen stukken door, en er is een bijzonderheid en dat
betreft een protest, het bestuur heeft dit inmiddels afgehandeld. Verder zijn
er geen mededelingen en de notulen van de vorige vergadering worden goed
gekeurd.

3.

Rondje langs de banen;
De Maandag vroeg; Deze is al besproken onder punt twee, verder geen
bijzonderheden.
Maandag laat; Alles loopt, er zijn geen moeilijkheden en de “superreserve”
werkt prima.
Dinsdag vroeg; Geen bijzonderheden, er is nog geen nieuw bestuur
gevonden voor het nieuwe seizoen.
Dinsdag laat; Het is een nieuwe league en er wordt gespeeld op
verschillende oliepatronen, er zijn wat kleine opstartprobleempjes met een
team. Verder gaat het goed, maar er moet echt gebowlt worden
Donderdag; Alles goed (de legendarische woorden van Ton) ook hier is er
nog geen nieuw bestuur gevonden voor het komende seizoen.
Jeugd; Gaat goed, de grote clubactie was een succes. De nieuwe shirtjes
worden binnenkort besteld.

4.

Beurzen/ P.R.; Er zijn plannen om in de toekomst op een aantal beurzen te
gaan staan zoals in het verleden ook al gebeurd is, o.a. het Wervelend Worp
Weekend daar willen we met een outdoor bowlingbaan gaan staan en de
sportbeurs bij de Scheg. Erik en Jeroen gaan hiermee aan de slag. Jeroen
vraagt hoe het kan dat er de laatste tijd regelmatig trainingen aangevraagd
worden door nieuwe leden, volgens hem staat dat in het
aanmeldingsformulier. Antwoord, het kan zijn dat er nog ergens een aantal
oude folders zijn opgedoken, in het nieuwe inschrijfformulier staat hier niets
meer over vermeld dus zou het niet meer voor moeten komen.

5.

Wedstrijdzaken; Erik heeft de map voor de Deventer Kampioenschappen
klaar en deze kan naar de balie en de inschrijvingen kunnen beginnen met dit
jaar een andere opzet, namelijk er wordt gespeeld door de week. Alle
stedenontmoetingen lopen, zowel senioren, jeugd en 50-plussers, allen
succes gewenst.

6.

Rondvraag; Bea, momenteel bestaat onze vereniging uit 237 leden, alle
betalingen zijn verder goed gegaan met het nieuwe systeem.

7.

Sluiting; Iris sluit de vergadering, en iedereen wel thuis.
Datum volgende vergadering woensdag 13 januari 2010

