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

Deventer Bowling Vereniging
Notulen Bestuursvergadering 14 november 2012
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Erik Klein Velderman, Theo Ruys, Willem Salomons,
Peter van de Veer, Jan de Jonge en Jeroen Weideman.
Afwezig met bericht: Berry en Bea Aalderink
1.
Opening: Iris opent de vergadering met de mededeling dat Berry en Bea in
verband met de gezondheidstoestand van Berry vanavond niet aanwezig kunnen
zijn.
2.

Ingekomen Stukken / notulen vorige vergadering/ mededelingen: De
ingekomen stukken bestaan uit diverse uitnodigingen van de Stedenontmoetingen,
Speelschema’s nationale leagues en uitnodiging van de regio kampioenschappen
en de Ton Zandboer Cup. Verder geen bijzonderheden.
Iris en Theo zijn zaterdag 10 november naar Papendal geweest voor de NBF
Bondsvergadering. De opkomst was matig, minder dan 25 verenigingen.
Het meerjarenbeleidsplan van NBF is kort besproken en goedgekeurd.
Het beleidsplan was overigens niet erg vernieuwend en vooruitstrevend.
De begroting voor 2013 is ook kort besproken. De belangrijkste wijziging voor
2013 is het veranderde subsidiebeleid inzake de topsport. Voor de dames heeft de
NBF en nieuw, full-time Topsporttalentenprogramma opgetuigd.
Begin 2013 wordt bekend of NOC-NSF dit programma zal honoreren.
Een belangrijk deel van de vergadering is gesproken over het voorstel tot
statutenwijziging. Het voorstel bevat een paar opmerkelijke en ingrijpende
wijzigingen. Vanuit de DBV is er een kritische brief gestuurd naar het bestuur van
de NBF. Tijdens de vergadering is deze brief leidraad geweest voor de
inhoudelijke discussie. In de Bondsvergadering van juni 2013 zal een definitief
voorstel tot statutenwijziging geagendeerd worden.
Notulen van de vorige vergadering zijn nog even doorgenomen en goedgekeurd.

3.

Feestcommissie: Jeroen en Gerdrick pakken dit op. Er zit van alles in de pen. Ze
gaan hier binnen kort mee aan de slag. Ook het algemeen leaguekampioenschap
dat normaal aan het eind van het seizoen gespeeld wordt gaan zij oppakken en zal
verweven worden in de feestelijkheden.

4.

Wedstrijdzaken/ Deventer kampioenschappen: Erik heeft de map en het
speelschema uitgewerkt en ter goedkeuring neergelegd bij de betrokken partijen.
Alle partijen zijn akkoord. De map ligt onder de balie zodat iedereen in kan
schrijven.
Adri Jansen is in een vergevorderd stadium om de stedenontmoeting 50+ naar
Deventer te halen. Het hangt nog van een paar kleine details af. Later hierover
meer.
Momenteel is er op de dinsdagavond een League gestart met spelers vanuit
Bowling vereniging Apeldoorn. Deze spelers zijn geen lid van de DBV maar
spelen op dit moment wel in “het zelfde huis”. Is dit een tijdelijke oplossing tot
dat er in Apeldoorn weer gebowld wordt of moeten we hier voor de toekomst een
structurele om gangs vorm voor bedenken?
Rondje langs de banen;
Maandag gaat boven verwachting goed, er zijn 2 teams bijgekomen vanuit
Apeldoorn. Ze spelen nu met 12 teams.
Het vergt wat aanpassingen in de score verwerking, dit gaan Jeroen, Jan en Peter
onderling oppakken.
Dinsdag: Gaat goed spelen met 8 teams, 1 team uit Apeldoorn erbij, gaat verder
prima.
Donderdag: Geen problemen, zit vol
Jeugd: 6 jongens spelen jeugdleague, totaal 11 leden en er is 1 aanmelding binnen
gekomen via Facebook.

5.

Rondvraag/ datum volgende vergadering: Datum voor de volgende
vergaderingen:
9 Januari 2013 bestuursvergadering
27 Februari 2013 bestuursvergadering
6 Maart ALV
Rondvraag:
Pieter Schoemaker: ”Hoe zit het met het leden aantal?”
Theo antwoord: “momenteel zitten we op 170 leden en er zijn ongeveer 10
nieuwe “dubbel” leden uit Apeldoorn bij gekomen”
Erik vraagt hoe gaan we de prijzen doen met de Deventer Kampioenschappen?
Hier komen we de volgende vergadering op terug.

6.

Sluiting: Iris bedankt iedereen en tot 9 Januari 2013

