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

Deventer Bowling Vereniging
Notulen Bestuursvergadering 6 juni 2012
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Jeroen Weideman, Berry en Bea Aalderink, Herman
Bosman, Pieter Schoemaker, Willem Salomons en Erik Klein Velderman.
Afwezig met: Jan de Jonge, Marian Middelkamp en Peter van der Veen.
1.

Opening: Iris opent de vergadering met hamer.

2.

Ingekomen Stukken: Erik leest de ingekomen stukken voor, met als belangrijkste dat
de tarieven gelijk blijven als het voorgaande jaar.
Notulen vorige vergadering:
a. De finale dames stond hierin verkeerd vermeld, dit moet zijn; 16 Juni 2012
b. Folder voor nieuwe leden: Iris is hier nog mee bezig.
Mededelingen:
a. Zoals eerder is besproken, willen we op Maandagavond gaan starten met 1 League.
Het voorstel is om rond de klok van half acht te beginnen met ingooien en om acht uur
te starten met de 3 te spelen games.
b. Theo en Iris zijn naar de NBF-bondsvergadering geweest. Financieel gaat het de
komende jaren zeer moeilijk worden voor de NBF. Dit omdat de NBF niet onder de
bonden vallen die financieel gesteund worden door het NOC/NSF. De subsidie voor
team Holland wordt in een aantal jaren afgebouwd naar nul. Een mogelijkheid is dat de
NBF met een talenten programma begint. Dit houdt dan wel in dat een speler/speelster 4
jaar lang, dagelijks 4 uur, zal moeten kunnen trainen. Uiteraard moeten de resultaten
hierdoor verbeteren. Exacte details staan op de site van de NBF.
c. Receptie naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van de NBF was gezellig.
d. Aankomend seizoen hebben wij 2 teams in de eredivisie. Te weten het trio team en 5mans team van Bowling De Worp.
e. Miranda Bosch- van Zeist is geslaagd voor het diploma Bowlingtrainer 2.
Gefeliciteerd namens de vereniging.

3.

Rondje langs de banen:
Maandag vroeg/laat; Berry stelt voor om de eerste avond niet via het BLS score
verwerkingsprogramma te spelen. Omdat nog onduidelijk is hoeveel teams er spelen
komend seizoen kunnen er dan na de eerst avond nog aanpassingen gemaakt worden.
Hopelijk komen we op 12 teams uit.
Dinsdag; Is goed verlopen afgelopen jaar. Er valt hoogst waarschijnlijk 1 team af, dus
gaan we spelen met 7 of 8 teams. Voorstel is om het wisselen van de oliepatronen
evenals voorgaand seizoen te continueren.

Donderdag; We hebben afgelopen seizoen met 12 teams gespeeld. Over het algemeen
was een veel gehoorde klacht dat er te veel wisseling in de oliepatronen was en de
patronen waren te moeilijk. We gaan proberen rekening te houden met het oliepatroon
van de Deventer Kampioenschappen en dit beter af te stemmen op de donderdagavond
league en uiteraard ook op de andere avonden.
Jeugd; We hebben afgelopen jaar een druk jaar gehad en geen afmeldingen ontvangen.
Komend seizoen komen er waarschijnlijk 2 nieuwe leden bij. We komen dan uit op 14 a
15 leden. Jeroen is erg blij met de hulp van Miranda.
Herman legt zijn voorzitterschap voor de Jeugd neer aangezien het slecht te combineren
is met zijn werk. Hermen bedankt voor je inzet namens het bestuur en de vereniging.
4.

Wedstrijdzaken/ Deventer open:
De Deventer kampioenschappen worden dit jaar gespeeld in de week voor zaterdag 19
Januari 2013. De Finale zal gespeeld worden op Zaterdag 19 Januari 2013. De dames en
Heren stepladder wordt tegelijkertijd gespeeld.
Nationale Leagues: dit jaar hebben we 1 Dames trio- team te weten; De Worp Deventer.
4 Heren trio-teams te weten Bowling de Worp, Hessels Las- en Klusservice/Wierda
Makelaars en JCL/Het Hof.
Deventer open 2012; het waren 3 leuke dagen met mooi weer, alles liep soepel, we
kunnen terug kijken op een mooi toernooi, wordt vervolgd.
De NBF-Cup zal een jaarlijks terugkerend evenement worden en zal de Ton Zandboercup gaan heten.

5.

Feestcommissie 40 jaar bestaan DBV: We zijn op zoek naar een Feestcommissie voor
de zomer van 2013.

6.

Rondvraag/ datum volgende vergadering/ Leaguevergadering:
Bea maakt de opmerking dat de contributie voor nieuwe leden volledig dient te worden
afgedragen. Pas wanneer vanaf 1 maart van het lopende seizoen wordt gestart, bedraagt
de contributie 50%.
Berry merkt nog even op dat de scores voor 15 juni worden opgestuurd.
Datum volgende vergaderingen:
22 Augustus Bestuursvergadering
29 Augustus Leaguevergadering
3 September start League
Kas controle dient tenminste voor 22 Augustus uitgevoerd te zijn.

7.

Sluiting ;Iris sluit de vergadering en wenst iedereen een fijne zomerleague, een fijne
zomer en een fijn EK-voetbal.

