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

DEVENTER BOWLING VERENIGING
Notulen Bestuursvergadering van 22 augustus 2012
Aanwezig: Iris van Mastrigt (vz), Theo Ruys (pm/notulen), Bea Aalderink (ledenadministratie),
Berry Aalderink (maandag), Jeroen Weideman (jeugd/dinsdag), Gerdrik van Laer (dinsdag),
Pieter Schoemaker (donderdag), Willem Salomons (donderdag) en Jan de Jonge
(jeugd/donderdag).
Afwezig met kennisgeving: Erik Klein Velderman (secr) en Peter van der Veen (maandag).
1.

Opening: Iris opent de vergadering om 20.15.
Aangezien Erik er niet is, notuleert Theo dit keer de vergadering.

2.

Ingekomen Stukken: Er zijn sinds de vergadering van juni vooral circulaires
betreffende de “Dag der Kampioenen” binnengekomen. Anja Beekhuis en Leon Rouw
zullen Deventer vertegenwoordigen.
Zij opgemerkt dat de NBF heeft aangegeven dat zij nog meer digitaal gaat
communiceren met haar achterban.
Notulen van 6 juni 2012:
a. Folder voor nieuwe leden: Iris is hier nog steeds mee bezig.
b. Bij de mededelingen (en ook in de uitnodiging voor de leaguevergadering) wordt
gemeld dat de „nieuwe‟ Maandagleague vanaf 19.30 uur kan ingooien. Dit is niet
correct; dit moet 19.45 uur zijn. Vanaf ongeveer 19.30 zal de baan geölied
worden.
Mededelingen:
a. Voor het komende seizoen 2012/13 komt Deventer met zes teams in de nationale
bowlingcompetities uit; dat is één meer dan in vorig seizoen: 1x NDTL, 4x NHTL en
1x NL (vijfmans). Twee teams zullen uitkomen in de eredivisie: “Bowling de Worp”
in NHTL (Jeroen Wijdeman) en “Bowling de Worp” in NL (Marco Landman). Het
nieuwe team uit Deventer zal in de NHTL gaan spelen onder de naam “JCL/het Hof”
(Joenoes Laitenu).

3.

Leaguevergadering:
Aan de hand van de agenda van de leaguevergadering wordt de leaguevergadering van
van 29 augustus 2012 besproken en voorbereid.
2. Mededelingen
Het bestuur zal in de leaguevergadering mededelingen doen betreffende de volgende
zaken: i) handicapregeling, ii) oliepatronen, iii) lustrumfeestcommissie 2013, en iv)
contributiebetalingen. Zie de rest van de notulen voor details.

3. Notulen vorige vergadering
N.a.v. de notulen van de vergadering van augustus 2011 het volgende:
a. Handicapregeling. Voor het seizoen 2012/13 zal binnen de leagues dezelfde
handicapregeling gehanteerd worden als vorig seizoen.
b. Oliepatronen. Net als vorig jaar, zal het “Deventerkampioenschap” gespeeld worden
op het “Bourbon street” oliepatroon. Het Deventerkampioenschap vindt overigens
plaats in de week van 14 t/m 19 januari 2012.
De verschillende leaguebesturen hebben besloten om het komende seizoen op de
volgende oliepatronen te spelen:
- Maandagleague: gehele seizoen “Wall street”.
- Dinsdagleague: 1e: Easy street, 2e: Bourbon street, 3e: Wall street, 4e: Stone street.
- Donderdagleague: 1e: Easy street, 2e: Bourbon street, 3e: Wall street.
Ter voorbereiding van het Deventerkampioenschap kan de Maandagleague in de
weken voorafgaand aan het kampioenschap oefenen op de donderdag- en
zondagavond; die avonden zullen er banen liggen met het “Bourbon Street”
oliepatroon.
4. Maandag
Zoals al tijdens eerdere bestuursvergaderingen uitgebreid besproken, zal er komend
seizoen één Maandagleague zijn. De spelers van de Maandagvroeg zijn niet
onverdeeld enthousiast over de nieuwe opzet; met name de aanvangstijd van 20.00 uur
is enkele spelers te laat; anderen vinden het aantal games (3 i.p.v. 4 van de MVL) te
weinig. Een handvol spelers van de Maandagvroeg heeft aangegeven te gaan stoppen
met bowlen. Het bestuur betreurt deze afmeldingen zeer, maar meent toch dat de
ingeslagen weg de juiste is. Ondanks de negatieve geluiden vanuit de Maandagvroeg
verwacht het bestuur dat het bestuursvoorstel volgende week aangenomen zal worden.
Vanuit de MVL komen er (minstens) 3 teams en vanuit de MLL komen er 7 teams. Er
zijn dus minstens 10 teams. Hopelijk kan er nog een elfde team samengesteld worden.
Vanwege de onzekerheid van het aantal teams zijn er twee planningen en ook twee
begrotingen voor het komende seizoen.
10 teams: 30 speeldagen: 3 periodes van 9 speelavonden + position round; naast de
gebruikelijke uitvaldagen vallen ook de maandagen in de herfstvakantie (22 okt) en
voorjaarsvakantie (18 feb) uit. Laatste speelavond: 6 mei 2013.
11 teams: 33 speeldagen: 3 periodes van 11 speelavonden; ieder team is één keer per
periode vrij. In de vakanties wordt er ook gespeeld. Laatste speelavond: 13 mei 2013.
T.a.v. de twee begrotingen nog het volgende: aan het beginsaldo zal nog het batig
saldo van de MLL (€ 226,96) toegevoegd worden.
Speelwijze: 3 games Europees, €30 per team per avond.
De eerste speelavond zal waarschijnlijk rommelig verlopen: i) het aantal teams zal pas
die avond bekend zijn, ii) de aanvangstijd is onjuist gecommuniceerd, en iii) Berry is
afwezig (Peter weet overigens wel hoe de indeling gemaakt moet worden).
Het leaguebestuur van de Maandagleague zal volgend jaar bestaan uit Berry Aalderink
(vz, ex-Laat) en Peter vd Veen (pm, ex-Vroeg).
5. Dinsdag
Komend seizoen blijven er 7 teams; de dinsdag kan zeker nog een team gebruiken.

Er zijn 32 speeldagen: 4 periodes van 7 speelavonden + positition round. De dinsdag in
de herfstvakantie (23 okt) valt uit. Laatste speelavond: 14 mei 2013.
Speelwijze: 3 games Amerikaans, €30 per team per avond.
De begroting van 2012/13 is nog niet af, maar zal zo spoedig mogelijk opgestuurd
worden naar de penningmeester van de vereniging.
Het leaguebestuur van de Dinsdagleague zal ook volgend jaar bestaan uit Jeroen
Weideman (vz) en Gerdrik vd Laer (secr).
6. Donderdag
Geen veranderingen: alle 12 teams gaan door.
Er zijn 33 speelavonden: 3 periodes van 11 speelavonden. De volgende donderdagen
vallen uit: 27 dec (Kerstvakantie), 17 jan (Deventerkampioenschap), 21 feb
(Voorjaarsvakantie) en 9 mei (Hemelvaart). Laatste speeldag: 16 mei 2013.
Speelwijze: 4 games Europees, €37,20 per team per avond.
Het financieel overzicht van 2012/13 is klaar en tijdens de vergadering besproken.
Het leaguebestuur van de Donderdagleague zal ook volgend jaar bestaan uit Pieter
Schoemaker (vz), Jan de Jonge (secr) en Willem Salomons (pm).
6b. Jeugd
Er zijn momenteel 13 jeugdleden; wellicht dat hier nog twee Turkse jongens bijkomen,
die voor de vakantie aangegeven hebben om ook te willen meespelen.
De Jeugdleague begint half september en beslaat 32 speelavonden; de league zal zo
veel mogelijk gelijklopen met de Dinsdagleague. Er zullen 6 jongens meespelen in de
Jeugdleague; daarnaast zullen er 3 jeugdleden meespelen in de Dinsdagleague.
De jeugdtrainingen zullen weer op zaterdag plaatsvinden. Miranda Bosch, de kersverse
Bowlingtrainer 2, zal Jeroen assisteren bij de trainingen.
Speelgeld per 4 weken blijft hetzelfde: €26,50. Net als voorgaande jaren zal het
speelgeld (baanhuur league + trainingen) zo veel mogelijk per incasso geïnd worden.
De resultatenrekening 2011/12 en de begroting 2012/13 zijn nog niet helemaal af; Jan
de Jonge zal er voor zorgen dat beiden uiterlijk maandag 27 augustus bij de
penningmeester van de vereniging zijn. Over 2011/12 was er een klein tekort van
ongeveer €32. Dit is niet problematisch daar de jeugd nog steeds een batig saldo van
€700 heeft bij de DBV.
Theo meldt dat door het teruglopen van het aantal leden (zowel bij de senioren als bij
de jeugd) het niet langer verantwoord en nodig is om als DBV ieder jaar €300 bij te
laten dragen aan de jeugd. Met ingang van seizoen 2012/13 zal er jaarlijks dan ook nog
maar €200 beschikbaar zijn voor de jeugd.
Herman Bosman heeft in de bestuursvergadering van juni 2012 afscheid genomen van
de jeugd. Het bestuur van de Jeugd zal volgend jaar bestaan uit Jeroen Weideman (vz)
en Jan de Jonge (pm). Miranda Bosch zal gevraagd worden om secretaris te worden.
7. Verslag kascontrolecommissie
Van alle vijf commissies (MVL, MLL, Dinsdag, Donderdag, en Jeugd) zijn de
kasboeken gecontroleerd door de kascommissie en correct bevonden.
4.

Feestcommissie 40 jaar DBV
Gerdrik geeft aan dat hij de organisatie van het lustrumfeest ter ere van “40 jaar DBV”
wel vlot wil trekken. Jeroen sluit zich bij hem aan en heeft ook de nodige ideeën voor

de festiviteiten. De heren zullen zelf andere leden voor de feestcommissie benaderen.
In dit kader worden de namen van Peter Lammertink (voorzitter van vorige
feestcommissie) en Miranda en Erwin Bosch genoemd.
Het feest zal overigens plaatsvinden in mei/juni 2013.
5.

Rondvraag / datum volgende vergadering
a. Leaguekampioenschap. De Donderdagleague eindigt op 16 mei 2013; het
Leaguekampioenschap 2012/13 zou derhalve kunnen plaatsvinden op donderdag 23
mei 2013. Aan de andere kant is het een idee om het Leaguekampioenschap te
combineren met het lustrumfeest. In dat geval zou het toernooi en feest bijvoorbeeld
kunnen plaatsvinden op zaterdag 25 mei 2013. Hier zullen we het de volgende
bestuursvergadering over hebben.
Een ander discussiepunt is het aantal deelnemende teams. Voorheen was het zo dat de
eerste drie teams van iedere league werden uitgenodigd voor het
Leaguekampioenschap. Nu er nog maar drie leagues over zijn, is het misschien een
idee om de eerste vier teams van iedere league uit te nodigen. Dit is relatief gezien wel
duurder.
b. Volgende bestuursvergadering. De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden
op woensdag 7 november 2012.

6.

Sluiting
Iris sluit de vergadering om 21.50 uur.

