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

Deventer Bowling Vereniging
Notulen Bestuursvergadering
9 Januari 2013
Aanwezig: Iris v. Mastrigt, Theo Ruys, Peter v.d. Veen, Pieter Schoemaker, Jeroen Weideman,
Gerdrick v. Laer, Willem Salomons en Erik Klein Velderman.
Afwezig met bericht: Jan de Jonge
1. Opening; Iris opent de vergaderingen en wenst iedereen nog een gelukkig nieuwjaar.
2 Ingekomen Stukken: Er is een uitnodiging gekomen voor de Stedenontmoeting 50+ en een
uitnodiging voor Deventer Sportbedrijf omdat de Deventer All Stars genomineerd zijn voor de
Sportploeg van het jaar 2012. We willen dit nog op de site en facebook vermelden zodat mensen
op ons kunnen stemmen.
Notulen vorige vergadering; er zat een foutje in de notulen, Pieter Schoemaker was wel aanwezig
en Gerdrick v. Laer had zich keurig afgemeld, dit stond echter niet in de notulen vermeld. Wat
betreft Bowling Vereniging Apeldoorn, daarover is inmiddels meer bekend; Het bowlinghuis en
de vereniging in Apeldoorn gaan een door start maken, dit zal ongeveer eind van het seizoen gaan
gebeuren. Verder zijn de notulen goedgekeurd.
Mededelingen: Pieter Schoemaker heeft aangegeven te gaan stoppen als voorzitter van de
Donderdagavond League. Marco Eversberg gaat deze taak van hem overnemen. Erik zal hem een
uitnodiging sturen voor de eerstvolgende vergadering zodat hij vast proef kan draaien. Theo heeft
nog een mededeling wat betreft het topsporttalentenprogramma, dit hele plan gaat niet door. Dus is
er weinig geld voor de topsport zoals WK en EK Bowlen.
3 Feestcommissie; Er zijn plannen voor een feest. 23 Januari is een eerste vergadering. Theo zal
deze vergadering ook bijwonen.
4.Wedstrijdzaken: De Stedenontmoeting 50+ zal dit jaar in Deventer gehouden worden. Er is een
korte discussie over de prijzen/oorkondes van de Deventer Kampioenschappen. We moeten de
prijzen als vereniging zelf bekostigen en hebben al een paar jaar gekozen voor deze relatief
betaalbare oorkonde. Er is nog besproken om een foto op de oorkonde te doen maar de meerwaarde
ervan weegt niet op tegen het extra werk dat je daarmee hebt. De winnaar krijgt ook al een
“eeuwige roem” foto op de website. Daarnaast is het ook nog een persoonlijke voorkeur, de ene
persoon wil graag een beker, of medaille en de ander heeft liever een oorkonde aan de muur! We
hebben besloten om voor dit jaar weer een oorkonde uit te reiken.
Deventer kampioenschappen; De Deventer kampioenschappen zit niet helemaal vol, evenals
vorig jaar valt de deelname een beetje tegen. Er is hier en daar wat geschrapt en geschoven om
alles aansluitend te krijgen. Onder andere de Maandagserie van 21.00u die gaat naar 20.00u er
vervalt dus een hele serie.
5 Rondvraag; Waar is de Pro-Shop; Patrick en John hebben de Pro-Shop verkocht. De Deventer
Bowling Vereniging betreurt het dat er nu geen Pro-shop meer is. Jeroen Weideman wil de
Deventer Open voor volgende keer graag op de agenda hebben.
Datum volgende vergadering; De volgende vergadering is 27 Februari en de Algemene
Ledenvergadering is op 6 Maart 2013.
6 Sluiting; Iris sluit de vergadering.

