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

Deventer Bowling Vereniging
Notulen Bestuursvergadering 16 februari 2011
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Berry en Bea Aalderink, Wim
Kraayenzank, Pieter Schoemaker, Willem Aalderink, Jan de Jonge, Jeroen
Weideman, Willem Salomons en Erik Klein Velderman.
Afwezig met: Herman Bosman, Roel Vinke en Peter Lammertink.
1.

Opening: De voorzitter opent de vergadering en we zullen proberen om het
kort te houden in verband met de voetbal.

2.

Ingekomen Stukken: Erik leest de afmeldingen en de ingekomen stukken
voor, hierbij zit een brief van de familie Aalderink betreffende de
bedrijfsovername van P&B de Worp, zij bedanken de vereniging voor de
afgelopen 38 jaren. Ook spreken zij het volste vertrouwen uit naar de familie
Lagerweij, die het bedrijf voort zullen zetten zoals wij gewend zijn.
Notulen vorige vergadering: Theo vraagt hoeveel leden er aan de actie
“bowlen is meer dan een spelletje” zijn overgehouden. Antwoord 1 nieuw
lid, het lidmaatschap blijkt toch een drempel.
Mededelingen: Theo komt even terug op de bondsvergadering van november
2010. In deze vergadering wilden „de memojongens‟ een tweetal punten in
stemming brengen waarop het bestuur van de NBF de Taskforce in het leven
heeft geroepen. Een van de leden van deze Taskforce is Theo Ruys. Theo
kan geen mededelingen doen, alleen dat er eind april een eindverslag komt.

3.

A.L.V.: De agenda voor de alv wordt punt voor punt doorgenomen, een paar
opvallende zaken komen naar voren, de contributieverhoging die wij
verwacht hadden door de NBF gaat dit jaar en volgend jaar niet door, Theo
heeft een mooi grafiekje gemaakt betreffende het ledental, en hij gaat
volgend jaar beginnen met de automatische incasso

4.

Wedstrijdzaken: Willem Aalderink vraagt of de DBV de organisatie van het
Alpha Toernooi op zich wil nemen, hij heeft het samen met Marian de
afgelopen 38 jaar met veel plezier gedaan en vind het nu tijd om het stokje
door te geven. Jeroen Weideman geeft aan de organisatie op zich te willen
nemen en de DBV zal hem hierin volledig ondersteunen. Jeroen vraagt of we

op zoek kunnen gaan of iemand die de cursus assistent bowlingtrainer wil
gaan volgen.
Deventer kampioenschappen: Deze zijn alweer achter de rug en we hebben
weer nieuwe kampioenen. Alleen viel de deelname bij de dames wat tegen,
en dan zijn 12 finaleplaatsen wel veel. Hier gaan wij over nadenken en
zullen volgend jaar kijken of en hoe wij dit gaan veranderen.
Het Algemeen Leaguekampioenschap staat dit jaar gepland op 26 Mei 2011
5.

Rondvraag: er is geen rondvraag.
Datum volgende vergadering: deze staat in de agenda op woensdag 27 april

6.

Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering en tot over twee weken op de
ALV.

