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

Deventer Bowling Vereniging
Notulen Bestuursvergadering 27 Februari 2013
1.

Opening
Aanwezig : Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Bea en Berry Aalderink, Pieter Schoenmaker, Willem
Salomons, Jan de Jonge, Marco Eversberg, Gerdrik van Laer en Erik Klein velderman.
Afwezig : Jeroen Weideman.
De voorzitter heet Marco Eversberg speciaal welkom, hij schuift alvast aan als de nieuwe
voorzitter van de donderdagavondleague. Ook Berry en Bea speciaal welkom.

2.

Ingekomen Stukken / notulen vorige vergadering/ mededelingen:
Erik Klein Velderman leest de ingekomen stukken voor, er zijn geen bijzondere dingen aangezien de
vorige vergadering nog maar kort geleden is geweest. De notulen van de vorige vergadering worden
behandeld: In de vorige vergadering is kort besproken dat de pro-shop er niet meer is. Inmiddels is
bekend dat Peter van der Heide de normale gebruiksartikelen verkoopt namens het huis. Iedereen die
spullen nodig heeft kan dit via hem of Gerdrik van Laer bestellen. Bijvoorbeeld: tassen, schoenen ,
pleister, stickers en schoonmaakartikelen. Verder zijn de notulen akkoord.

3.

Feestcommissie:
Hierover kunnen we kort zijn, het programma is namelijk geheim maar het komt goed. De datum is al
wel bekend, dat is zaterdag 1 Juni 2013. Het programma begint om 19.00u met het algemeen league
kampioenschap aansluitend is de feestavond. Het feest wordt gehouden in Party en Bowling De Worp.
Theo Ruys heeft ook plaats genomen in de organisatie. Verder bestaat de commissie uit Miranda van
Zeist, Jeroen Weideman en Gerdrik van Laer.

4.

Wedstrijdzaken/ Deventer Open 2013:
De 50+ steden ontmoeting is in Deventer georganiseerd en is goed verlopen, helaas zijn we niet door
naar de finale. Het Deventer Open zit momenteel op 150 deelnemers en alles verloopt volgens plan.
De Deventer Kampioenschappen hebben we geëvalueerd, we hadden iets minder deelnemers als vorig
jaar en zetten grote vraagtekens bij de Stepladder. Het sport-reglement geeft ons geen/weinig ruimte
om dit anders in te vullen. We willen de scores van de voorrondes dan wel zichtbaar maken op de
telescore, zodat het voor het publiek beter te volgen is.
Bij dit punt gekomen geeft Berry Aalderink aan dat hij wil stoppen met de score verwerking in
verband met gezondheids- redenen. Peter van de Veen gaat het van Berry Aalderink overnemen op de
maandagavond league. Jeroen Weideman is ook goed op de hoogte van de werking van de software.
Verder komt het nog kort te sprake dat er dubbel leden zijn, leden van de DBV die ook in één van onze
eredivisieteams uitkomen , die ook mee doen met de Deventer Kampioenschappen. Volgens het sportreglement mag elk (dubbel) lid meedoen. Een vereniging mag wel specifieke eisen opstellen voor
deelname. We gaan dit nog nader bekijken. Iris van Mastrigt haalt nog even aan de nummers 2,3, en 4
van de Stepladder niet genoemd zijn tijdens de prijsuitreiking.
We hebben een Stedenteam Senioren, een Stedenteam 50+ en we hebben sinds kort de Ton Zandboer
Cup. Dit is een grote post op de begroting. Vaak zijn het dezelfde mensen die in de stedenteams
meedoen en ook in andere teams. We gaan als bestuur stimuleren om ook andere mensen hiervoor
enthousiast te maken.
Het algemeen league kampioenschap wordt besproken. Eerder werden er 3 teams per league
afgevaardigd voor het algemeen league kampioenschap. Omdat we nu nog 3 leagues hebben willen we
nu 4 teams per league afvaardigen. Zo kan het voorkomen dat een team niet genoeg spelers kan
leveren. Hierdoor kan er een team wegvallen. Dit dient tijdig bij het league bestuur aangegeven te
worden zodat de respectievelijk nummer 5, 6 etc. de plaats van dit team in kan nemen.

5.

Voorbereiding ALV:
We bespreken alle punten voor de agenda van de Algemene Leden Vergadering voor. Erik Klein
Velderman regelt de vlaaien voor bij de koffie. Bij punt 10; De Bestuursverkiezing geeft Bea
Aalderink aan een tijdje geleden al aangegeven te hebben te willen stoppen met de leden administratie.
Zij heeft inmiddels een groot deel van haar taken overgedragen aan Willem Salomons.

6.

Rondvraag/ datum volgende vergadering:
De volgende vergadering is de Algemene Leden Vergadering op woensdag 6 Maart 2013 en de
volgende Bestuursvergadering is op 15 Mei 2013. Rondvraag: Bea Aalderink vraagt: “ hoe het met het
nieuwe logo is?”; dit is op de lange baan geschoven. Jan de Jonge vraagt:” op de begroting staat altijd
nog een bedrag voor het blaadje “over de brug” is het een idee om een lustrum uitgave te maken?”; We
gaan op de ALV vragen of iemand dit wil oppakken.

7.

Sluiting:
Iris van Mastrigt bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

