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

Deventer Bowling Vereniging
Notulen bestuursvergadering 13 januari 2010
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Berry en Bea Aalderink, Jeroen
Weideman, Herman Bosman, Monique Spieker, Wim Kraayenzank, Peter
Lammertink en Erik Klein Velderman.
Afwezig met bericht: Marjan Middelkamp, Willem Aalderink, Tom Rentink
en Roel Vinke.
1.

Opening: De voorzitter open de eerste vergadering in het nieuwe jaar.

2.

Ingekomen Stukken / notulen vorige vergadering/ mededelingen: Erik leest
de afmeldingen voor en de ingekomen stukken. Herman heeft een vraag met
betrekking tot de super reserve: Is dit voor alle avonden mogelijk?
Antwoord: Als alle team captains en het leaguebestuur hiermee akkoord
gaan dan is dat mogelijk.

3.

Rondje langs de banen:
Maandag vroeg: Er is nog weinig reactie op de vraag voor een nieuw
bestuur, verder gaat alles goed.
Maandag laat: Loopt verder goed, alleen super reserve levert af en toe
problemen op. Bijvoorbeeld waarneer er 2 teams zijn met 2 man en er is
maar 1 super reserve dan kan het niet zo zijn dan 1 team de super reserve in
mag zetten.
Dinsdag vroeg: Geen problemen er alleen ook nog geen nieuw bestuur.
Dinsdag laat: Gaat goed
Donderdag: Ook nog geen nieuw bestuur, verder alles goed.
Jeugd: Grote club actie was een groot succes, van dit geld zijn nieuwe
shirtjes gekocht. Met de league gaat alles prima. Regio league loopt ook
prima.

4.

Beurzen/ P.R.: We gaan proberen alpha toernooi te promoten via krant, tv en
dergelijke. Verder is er nog gediscussieerd dat alles wat terug loopt. De grote
vraag hoe komt dit, heeft dit te maken met de recessie of minder
betrokkenheid met de vereniging? We willen met het Werveldende Worp
Weekend meedoen met een outdoor Bowling Baan. Materialen zijn er
aanwezig in het Bowlingcentrum.

5.

Wedstrijdzaken/ Deventer kampioenschappen: Praktisch alles is geregeld.
Jeroen vraagt of de jeugd 12 banen kan krijgen. Willem Salomons regelt de
score verwerking. 3 juni is vastgelegd voor het algemeen league
kampioenschap. Erik gaat na of er dit jaar nog een cursus
wedstrijdbegeleiding gegeven wordt.

6.

Rondvraag: Er zijn geen vragen. Wel is de datum voor de Algemene
Ledenvergadering bekend, dit is 3 maart. De datum voor de volgende
bestuursvergadering is 17 februari.

7.

Sluiting : Iris sluit de vergadering.

