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

Deventer Bowling Vereniging
Notulen bestuursvergadering 24 augustus 2011
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Willem Salomons, Berry en Bea Aalderink,
Gerdrick van Laer, Pieter Schoemaker, Marian Middelkamp, Herman Bosman,
Jeroen Weideman, Monique Spieker, Jan de Jonge en Erik Klein Velderman.
1.

Opening: Iris opent de vergadering en het nieuwe seizoen.

2.

Ingekomen Stukken: alle nationale league teams gaan weer door en de
bevestigingen zijn ook al binnen,
NL, team Party en Bowling de Worp
NDTL, team Deventer
NHTL, Party en Bowling de Worp, Bartels ingenieurs, Wierda makelaars
notulen vorige vergadering: deze worden goedgekeurd
mededelingen: het Alpha pinkster toernooi, vanaf nu het Deventer Open, is
goed verlopen alhoewel de B-klasse iets minder te spreken was over het
moeilijke oliepatroon. Er is een evaluatie geweest en er zijn een aantal
verbeterpunten die meegenomen worden naar volgend toernooi. Theo doet
nog een kort verslag van de bondsvergadering die voornamelijk over het
rapport van de Taskforce ging, een en ander kan men teruglezen in de
notulen die op de NBF website staan

3.

Handicap regeling: het aankomend seizoen spelen we met de volgende
handicapregeling, de eerste twee weken zal er gespeeld worden met de
handicap waar men vorig seizoen mee is geëindigd. Vanaf de derde week
speelt men:
1* met de handicap van de laatste speeldag van het seizoen daarvoor
2* volgens het pasgemiddelde
Speelt iemand voor het eerst in een league dan wordt de handicap volgens
het pasgemiddelde berekend, staat hierop geen gemiddelde vermeld, dan
wordt de handicap achteraf berekend. Willen de spelers die dit aangaan dit
van te voren melden, dan kan de computerscore voor de wedstrijd aangepast
worden.

4.

Leaguevergadering: de punten op de agenda voor de leaguevergadering
worden een voor een doorgenomen. De meeste kascontroles zijn uitgevoerd,
dit is niet helemaal volgens de afspraak, de volgende keer iets meer aandacht
hiervoor graag. Leaguebezetting: ma vroeg 6 teams, ma laat 9 teams, di 8
teams en do 12 teams de jeugd speelt met 8 jongens. Maandag vroeg en laat
bekijken de speelschema’s nog even opnieuw, dinsdag heeft 5 periodes van 7
speelavonden en donderdag heeft 3 periodes van 11 speelavonden. Theo
benadrukt nog even dat volgende week echt alles voor elkaar moet zijn.

5.

Wedstrijdzaken: binnenkort komen de speelschema’s voor de
wedstrijdleiders.
Deventer kampioenschappen: we willen proberen om de kampioenschappen
dit jaar op de Bredase manier te spelen, hoe dit gaat ?? dat werken we nog
even uit.

6.

Rondvraag: Jeroen heeft een trainingsvoorbeeld meegenomen om weer een
aantal trainingen te verzorgen. Kan een algemeen leaguekampioenschap
vaker in het seizoen gehouden worden gezien de positieve reacties. Dit
brengt extra kosten met zich mee en er zal een datum in een overvolle
agenda geprikt moeten worden, we tillen dat door naar een volgende
vergadering. Dit jaar zijn er weer jeugd regio kampioenschappen in Zetten.
Pieter vraagt hoe het staat met de oliepatronen op de huisleagues. Dit moeten
de leaguebesturen met de teamcaptains bespreken, waarop Gerdrick vraagt
of hij zsm krijgt te horen wat er moet komen. We gaan de baanrecords
bijhouden op de site en met Lodewijk overleggen of hier eventueel boven de
banen nog ergens plek voor is.
Datum volgende vergadering: woensdag 9 november 2011

7.

Sluiting : allen bedankt voor de aandacht en tot volgende week.

