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

Deventer Bowling Vereniging

Notulen Bestuursvergadering 15 februari 2012
Aanwezig: Iris van Maastrigt, Theo Ruys, Berry Aalderink, Bea Aalderink,
Pieter Schoemaker, Willem Salomons, Hermen Bosman, Peter van de Veen en Erik
Klein Velderman
Afwezig met bericht: Marjan Middelkamp, Jeroen Weideman en Jan de Jonge
1.

Opening:Iris opent de vergadering.

2.

Ingekomen Stukken / notulen vorige vergadering/ mededelingen: Erik neemt de
ingekomen stukken door en noemt dat de Nederlandse Kampioenschappen B,C en Dklasse in Deventer gehouden worden. De notulen van de vorige vergadering worden
goedgekeurd.
Theo en Iris zijn naar de bondsvergadering geweest. Omdat de NBF dit jaar 50 jaar
bestaat komt er een dag der kampioenen op europees niveau. De EK dames wordt in
Tilburg gehouden, de finale is op 8 juni in het Efteling Theater. Ook is er een receptie
op zaterdag 2 Juni 2012 voor alle leden. Verder zijn er in de bondsvergadering,
verschillende werkgroepen die verslag doen over lopende zaken. Voor het stemmen
tijdens de bondsvergadering geldt de regel dat het aantal stemmen per vereniging gaat
naar ratio van het aantal leden. Als DBV hebben we de norm van 200 leden gehaald en
behouden voor dit jaar dus ons aantal toegekende stemmen.
Deventer Kampioenschappen zijn weer geweest en we hebben dit jaar een Step Ladder
Finale ingevoerd wat voor de kijkers erg leuk is geweest.
Het deelnemen aan de dag der kampioenen is een recht en geen plicht. Daarom kunnen
wij de Deventer Kampioenen niet verplichten om aan deze kampioenschappen deel te
nemen.

3.

ALV: De agenda punten worden stap, voor stap doorgenomen. Er zijn een aantal
opvallende zaken:
a. Het NK B/C en D klassen is in Deventer, dus wordt er opgeroepen aan alle DBV
leden om in te schrijven.
b. Deventer Open, de DBV sponsort 5 euro voor elk DBV lid die uitkomt in de 2e
klasse. De eigen inschrijving is dus 35 euro, dit geld voor de eerst entry.
c. De NBF bestaat 50 jaar.

d. Het leden tal van de NBF gaat achteruit. Dit heeft negatieve gevolgen voor de
financiële situatie van de NBF. Er is op dit moment code oranje. Wat betreft de
subsidies zal er ook flink gekort worden.
e. Hoe willen we in de toekomst met nieuwe leden omgaan? We besluiten om als
bestuur eerst een gesprek te hebben met de betreffende persoon en daarna te kijken
in welke league dit nieuwe lid het beste ingepast kan worden. Ook hebben we het
idee om weer een folder uit te brengen. Iris gaat zich hier mee bezig houden.
f. Naar aanleiding van het jaarverslag komen we als bestuur tot de conclusie dat we
tevreden zijn met het huidige beleid en de behaalde doelen.
g. Het secretarieel en financieel jaarverslag worden even kort doorgenomen.
h. De kascontrole commissie: Anja Beekhuis treed af, Raymond Zuiderhoek blijft
zitten en Roy Apeldoorn blijft zitten. Er moet 1 nieuwe reserve worden aangesteld.
Het financieel verslag is goedgekeurd door de kascontrole commissie.
i. Contributie: Het voorstel is om de contributie met 2 euro te verhogen. Echter de
mensen die met automatische incasso betalen, krijgen een korting van 2 euro.
j. Het bestuursbeleid wordt doorgenomen. We vragen aandacht voor het volgende: Er
moet weer een feestcommissie komen. Er is weer plaats om een aantal
wedstrijdleiders op te leiden. We willen even als vorig jaar weer naar buiten treden
om nieuwe leden te werven. Er wordt nog hulp gezocht voor de organisatie voor de
Deventer Open. Score keepers, wedstrijdtafel.
4.

Rondvraag/ datum volgende vergadering: Er is geen rondvraag, de datum voor de
volgende vergadering is: bestuursvergadering 9 mei 2012.

5.

Sluiting: Iris sluit de vergadering, en tot volgende week allemaal.

