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

Deventer Bowling Vereniging

Notulen Bestuursvergadering 3 november 2010
Aanwezig: Erik Klein Velderman, Theo Ruys, Berry Aalderink,
Bea Aalderink, Willem Salomons, Jan de Jonge, Pieter Schoemaker Herman
Bosman en Willem Aalderink.
Afwezig met bericht: Iris van Maastrigt,Wim Kraayenzank en Jeroen Weideman
1.

Opening:
De penningmeester Theo opent de vergadering in verband met
afwezigheid van Iris.

2.

Ingekomen Stukken / notulen vorige vergadering/ mededelingen:
Erik leest de afmeldingen voor en de ingekomen stukken. Naar aanleiding
van de rondvraag van de vorige vergadering, wordt er besloten dat het
lidmaatschap voor nieuwe leden die eventueel voortkomen uit de trainingen
die verzorgd worden door “het huis”, 40 euro gaat kosten. Er wordt geen
inschrijfgeld in rekening gebracht maar men moet binnen 2 weken beslissen.
Deze nieuwe leden worden op de maandag en dinsdag geplaatst.

3.

Rondje langs de banen:
Maandag vroeg: Is afwezig, er zijn een paar probleempjes, er moet eigenlijk
een nieuw bestuur komen.
Maandag laat: Geen problemen, alles loopt goed.
Dinsdag: Ook hier zijn wat probleempjes, onder andere met de periode
kampioenen die vergeten worden, ook hier moet ondersteuning voor het
huidige bestuur komen.
Dinsdag laat: De deelname valt iets tegen, de Alpha is afgelast, de Alpha
extreme gaat wel door. Dit gebeurt 1 maal per 14 dagen.
Donderdag: gaat goed, geen problemen.
Jeugd: Geen bijzonderheden, loopt goed en de incasso werkt ook goed.

Handicapregeling:
Tijdens de league vergadering zijn afspraken gemaakt over de handicap
regeling. We hebben dit nog eens even onder de loep genomen en hebben
besloten dat volgend seizoen iedereen de eerste 2 avonden de handicap van
het jaar daarvoor krijgt. De uiterste reserve of een nieuwe speler die na 2
weken invalt, krijgt de handicap van vorig jaar of anders gerelateerd aan
zijn/haar pasgemiddelde. Is dit allemaal nog niet bekend dan wordt de
handicap achteraf berekend.
4.

Wedstrijdzaken:
De stedenkampioenschappen Jeugd en Senioren neemt Jeroen Weideman op
zich. De 50+ levert nog een probleem op, we hebben nog niemand die dit wil
gaan begeleiden. Erik wil hier nog mensen voor gaan benaderen.
Deventer kampioenschappen:
Het schema voor de Deventer Kampioenschappen 2011 is akkoord. De
inschrijving zal binnenkort starten.
De bondsvergadering is 6 november aanstaande. Er zijn 2 beleidszaken ter
discussie gesteld door een aantal verenigingen. Het gaat om topsport beleid
en financieel beleid. Deze memo kan men terugvinden op de NBF-website
onder: Organisatie/ Bondsvergadering/ 6 november/ ingekomen voorstellen.
Wij hebben het standpunt ingenomen, nadat een en ander besproken is, dat
wij deze voorstellen niet direct zullen steunen, echter zijn er nog wat
vraagtekens waar wij gaandeweg de vergadering antwoord op hopen te
krijgen en aan de hand daarvan zullen wij onze stem uitbrengen op de
bondsvergadering.

5.

Rondvraag: Pieter Schoemaker vraagt hoe het zit met de bezetting der leden
van de bestuursvergadering. Antwoord, in de loop der jaren is het zo
gegroeid dat er twee of drie leaguebestuursleden aanschuiven, en met de
personele problemen van de maandag vroeg en dinsdag lijkt het wat raar.
Echter mocht er gestemd moeten worden dan kunnen alleen de leden ( de
voorzitters van de huisleagues) een stem uitbrengen.
datum volgende vergadering: Bestuursvergadering 16 Februari 2011,
ALV 2 Maart 2011.

6.

Sluiting : Theo sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst.

