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

Deventer Bowling Vereniging
Notulen Bestuursvergadering 25 mei 2011
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Willem Salomons, Pieter
Schoemaker,Willem Aalderink, Herman Bosman, Jeroen Weideman, Bea
Aalderink en Erik Klein Velderman.
Afwezig met: Jan de Jonge en Berry Aalderink.
1.

Opening: Iris opent alweer de laatste bestuursvergadering van dit seizoen

2.

Ingekomen Stukken: Regio Oost vraagt nieuwe vrijwilligers die iets voor
de regio willen betekenen, er staat een opsomming van de taken die
gedaan moeten worden, Jeroen wil gaan helpen bij de
regiokampioenschappen. De uitnodiging voor de vrijwilligersdag van de
NBF, hier gaat Jeroen naar toe. Een uitnodiging voor de open dag van GA
Eagles, hier gaan wij naar toe met onze “vernieuwde outdoor
bowlingbaan”. En een brief van de Sport en Cultuurkrant welke in oktober
uit gaat komen waarin wij onze vereniging kunnen promoten.
notulen vorige vergadering: de rondvraag van Pieter betreffende de
oorkondes die in het verleden behaald zijn is nog in behandeling. Verder
worden de notulen goedgekeurd.
Mededelingen: Theo geeft nog een toelichting over de brief die wij als
vereniging aan de NBF hebben gestuurd betreffende het in haar voordeel
veranderen van de notulen, en wanneer bepaalde subsidies ontvangen zijn.

3.

Leaguebestuur maandag vroeg volgend jaar! Het nieuwe bestuur schijnt
rond te zijn, Peter van der Veen is de nieuwe penningmeester.

4.

Wedstrijdzaken: alle teams in de nationale leagues gaan volgend jaar door.
In het nieuwe seizoen gaat maandag vroeg spelen met 6 teams, maandag
laat met 9 teams, dinsdag met 8 teams en donderdag met 12 teams.
Deventer open: de laatste puntjes worden op de i gezet en er is binnenkort
nog een laatste vergadering.

5.

Trainingen: Jeroen maakt een schema om begin volgend seizoen nog weer
een aantal trainingen te verzorgen voor de beginners/gevorderden.

6.

Website, logo: de nieuwe website draait alweer een aantal weken en het
ziet er goed uit. Eddy Dibbink heeft een aantal nieuwe logo’s ontworpen
maar het nieuwe logo zit hier nog niet bij.

7.

Rondvraag: Pieter wil graag op de volgende bestuursvergadering de
handicapregeling op de agenda zien. Theo haalt nog even aan dat alle
financiële stukken voor 24 augustus gecontroleerd moeten zijn, en alle
nieuwe bestuursleden moeten een uitnodiging voor de volgende
bestuursvergadering krijgen.
datum volgende vergadering: 24 augustus 2011 bestuursvergadering en 31
augustus 2011 leaguevergadering

8.

Sluiting: Iris sluit de vergadering en wenst iedereen een goede vakantie als
het zover is en tot volgend seizoen.

