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

Deventer Bowling Vereniging

Notulen Bestuursvergadering 19 mei 2010
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Berry en Bea Aalderink, Wim
Kraayenzank, Willem Aalderink, Erik Klein Velderman, Herman Bosman,
Ton Huitink, Tom Rentink, Ad Top, Jan de Jonge, Jeroen Weideman en
Pieter Schoemaker
Afwezig met: Roel Vinke, Peter Lammertink, Willem Salomons en Marian
Middelkamp
1.

Opening: Theo opent de vergadering, Iris komt iets later. Het is alweer
de laatste van dit seizoen, hoewel het seizoen nog niet voor iedere league
afgelopen is.

2.

Ingekomen Stukken / notulen vorige vergadering/ mededelingen: De
stukken voor de bondsvergadering zijn binnengekomen, verder zijn er
geen belangrijke stukken binnengekomen. De notulen van de vorige
vergadering worden goedgekeurd. Er zijn een paar nieuwe gezichten
aangeschoven bij de vergadering, te weten: Pieter Schoemaker, nieuwe
voorzitter donderdag, Jan de Jonge, nieuwe secretaris donderdag en Ad
Top wedstrijdleider Alpha

3.

Rondje langs de banen: Alle penningmeester van de leagues opgelet! Op
de Alv van 3 maart jl. is besproken dat de kascontrole gedaan moet zijn
op de laatste bestuursvergadering voorafgaand aan de leaguevergadering,
dat betekend dat een en ander voor 25 augustus geregeld moet zijn. Ook
is met de besturen afgesproken dat de scoreformulieren gewoon weer
ingevuld moeten worden, dit ook naar aanleiding van een vraag op de
ALV.
Ma. Vroeg: Het bestuur blijft nog even en zo als het er naar uitziet gaan
we met eenzelfde aantal teams van start.
Ma. Laat: speelt volgend seizoen met eenzelfde aantal teams.
Di: Het bestuur gaat ook nog een jaar door en waarschijnlijk valt een
team weg.

Di laat: De beide alpha-leagues gaan door met 5 en 6 banen (om de
week)
Do: Alles blijft hetzelfde, alleen een wijziging in het bestuur. Pieter
Schoemaker, nieuwe voorzitter en Jan de Jonge, nieuwe secretaris
Jeugd: volgend jaar 14 jeugdleden, Richard Vegter gaat naar de senioren.
Alle leagues starten in de eerste volle week van september, de Alphaleague eind september.
4.

Beurzen/ P.R.: De voorbereidingen voor het wervelend worp weekend
zijn in volle gang, de vrije tijdsmarkt zal personele problemen opleveren
en laten we dus schieten. Het aanstaande Alpha-toernooi willen we live
op internet gaan streamen.

5.

Wedstrijdzaken/ Alpha: Het aantal wedstrijdleiders loopt terug. De NBF
kampt met hetzelfde probleem en heeft daarom de cursus
wedstrijdbegeleider in het leven geroepen, lijkt het u leuk om aan deze
cursus mee te doen geeft u zich dan op bij de secretaris. Volgend jaar
spelen er 4 trio-teams en 2 vijfmans-teams. Voorgaande jaren was het
vanzelfsprekend dat er een wedstrijdleider geregeld werd, wij willen
deze verantwoordelijkheid bij de teams neerleggen.
Het Alpha-toernooi wordt doorgenomen wie welke serie doet
(wedstrijdleiders)

6.

Rondvraag: Tom Rentink, wanneer zijn de Deventer kampioenschappen,
Erik antwoord, de datum volgt binnen een week of drie.
Datum volgende bestuursvergadering 25 augustus, op 1 september is de
leaguevergadering

7.

Sluiting: Iris sluit de vergadering en bedankt iedereen voor het afgelopen
seizoen.

