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

Deventer Bowling Vereniging

Notulen Bestuursvergadering 9 november 2011
Aanwezig: Iris van Maastrigt, Theo Ruys, Peter van de Veen,
Pieter Schoemaker, Berry en Bea Aalderink, Jeroen Weideman
en Erik Klein Velderman
Afwezig met bericht: Willem Salomons.
1.

Opening: De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom voor
het nieuwe bestuurslid van de maandagvroeg, Peter van der Veen.

2.

Ingekomen Stukken: Erik leest alle ingekomen stukken voor, er zijn geen
bijzonderheden.
De notulen van de vorige vergadering: Jeroen maakt een nieuw plan voor de
trainingen, dit zal ergens begin volgend jaar worden. Dit komt door tegen
vallende aanmeldingen aan het begin van dit seizoen. De baan records zijn
nu via de website te volgen.
Mededelingen: 19 november is de bondsvergadering. Theo zal hier mede
namens de financiële commissie aanwezig zijn. De begroting voor volgend
jaar zal besproken worden. De NBF bestaat in 2012 50 jaar. Men denkt aan
een soort dag der kampioenen maar dan op europees niveau en er zijn
plannen voor een feest voor alle leden. Verder geven alle werkgroepen
uitleg, die zijn aangesteld n.a.v. het rapport van de taskforce. Zo is er een
taakgroep, financiën, opleidingen, reglementen enz.
De laptop voor de wedstrijdleiders van de DBV is aangeschaft. Er is een
reclame banner aangeschaft die voor verscheidene doeleinden gebruikt kan
worden zoals: outdoor bowling, Deventer kampioenschappen en Deventer
open enz.

3.

Rondje langs de banen: Maandagvroeg; alles loopt op rolletjes, de competitie
ligt dicht bij elkaar ondanks dat er maar 6 teams mee spelen.

Maandaglaat; loopt prima, de eerste paar weken waren er wel een hoop
vragen wat betreft de handicap, de spelers hebben geen problemen met het
olie patroon.
Dinsdag; gaat goed, in het begin was het even stuntelen met het BLS
programma. Er zijn goede reactie op de verschillende olie patronen. Er komt
waarschijnlijk 1 team uit Hattem bij maar Jeroen wil zien dat hier nog 1
speler bij komt aangezien zij maar met z’n drieën zijn.
Donderdag; gaat goed, alle teamcaptains worden na de eerste periode bij
elkaar geroepen om het olie patroon te bespreken en eventueel veranderingen
aan te brengen. De derde avond waren er vrij veel baan storingen.
De jeugd; gaat goed, waarschijnlijk komen er 3 nieuwe jeugdleden bij.
Miranda Bosch is de opleiding voor jeugdtrainer gaan volgend en assisteert
Jeroen op zaterdagmiddag.
4.

Wedstrijdzaken/ Deventer kampioenschappen: We blijven bij het oude
systeem, alleen het aantal finale plaatsen bij de dames wordt terug gebracht
naar 6. De nummers 1 t/m 4 zowel heren als dames spelen een stepladder
finale. Eerst spelen de pupillen en aspiranten 3 finale games, daarna spelen
de dames en junioren en als laatste de heren.

5.

Rondvraag/ datum volgende vergadering, datum ALV; Bea merkt op dat we
momenteel 196 leden hebben dat is onder de magische 200 grens wat
waarschijnlijk stemmen gaat kosten op de bondsvergadering. Momenteel
werkt de ledenadministratie met een webbased administratie systeem, hier
kan Theo niet inloggen, dit zou echter wel mogelijk moeten zijn. Erik haalt
nog even het eventuele vernieuwen van het logo aan, in welke richting gaan
we het zoeken? De meerderheid is ervoor om het oude logo wat op te
pimpen. Peter zijn broer is ontwerper en wil met ons mee denken. De
volgende bestuursvergadering is 15 Februari 2012. De volgende ALV is 22
Februari 2012.

6.

Sluiting ; Iris bedankt iedereen voor de komst en tot de volgende keer.

