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

Deventer Bowling Vereniging
Notulen Bestuursvergadering 15 Mei 2013
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Willem Salomons, Jan de Jonge, Marco
Eversberg, Pieter Schoemaker, Jeroen Weideman, Gerdrick van Laer en Erik Klein
Velderman
Afwezig met bericht: Peter van de Veen
1. Opening: De voorzitter opent de laatste vergadering van dit seizoen.
2.

Ingekomen Stukken / notulen vorige vergadering/ mededelingen: Erik leest
de ingekomen stukken voor en hierbij zitten geen bijzondere dingen. In de
notulen van de vorige vergadering werd er gevraagd naar shirtjes. De shirtjes
voor Deventer Open en DBV aangelegenheden zoals de Stedenontmoeting,
zijn klaar en zien er mooi uit. Verder geen vragen over de notulen dus deze
worden goed gekeurd.
Mededelingen:
1 Juni is de bondsvergadering, Theo heeft namens de DBV een aantal
opmerkingen m.b.t. de statuten veranderingen die op komst zijn.
Wij zetten vraag tekens bij:
a. Men wil terug naar 1 bondsvergadering per jaar.
b. Onverenigbare functies,
Een bondsafgevaardigde mag wel in een commissie zitten, maar zit je
eenmaal in een commissie dan mag je niet meer als bondsafgevaardigde
fungeren…..
c. Het aantal bestuursleden
d. Het stemrecht per vereniging, bijv. Hanzebowling heeft 2 leden en 2
stemmen bij de bondsvergadering. De DBV heeft 200 leden en heeft 3
stemmen.
e. Bloedverwanten in het bestuur.
Om bezwaar te maken tegen de statuten wijzigingen moeten minstens 3
verenigingen een bezwaar indienen. De DBV gaat samen met BV Veldhoven
en Hofsteden/Rijswijk een bezwaar indienen.
Erik heeft nog aan Iris gevraagd of zij namens de DBV wil vragen hoe het zit
met de score verwerking van de huisleagues volgend seizoen.

We hebben voor de feestavond ook nog uitgenodigd: het bestuur van de
NBF, het bestuur RCT-Oost en de heer en mevrouw de Groot en Arjen en
Jennie Lagerweij.
3.

Feestcommissie; Alles loopt volgens plan, gaat goed. Als je het wil zien dan
moet je maar komen.

4.

Wedstrijdzaken/ Deventer Open 2013: De aanmeldingen voor de nationale
leagues 2013-2014 dienen voor 16 Juni 2013 in het bezit te zijn van de NBF.
De inschrijfformulieren staan inmiddels op de site van de NBF. Formulieren
moeten voor 10 Juni volledig ingevuld ingeleverd zijn bij de secretaris.
Deventer Open, Alles is geregeld, we hebben 210 deelnemers en hopen op
een mooi toernooi.

5.

Seizoen 2013/ 2014:
Maandag gaat van start met 11 teams
Dinsdag start met 8 teams, er komen 2 teams uit Hattem bij.
Donderdag gaat van start met 11 teams zoals het er nu uit ziet.
De Jeugd gaat waarschijnlijk van start met 13 jeugdleden. De bedoeling is
om wel weer 1 jeugdleague op te starten. Miranda van Zeist en Jeroen
Weideman nemen de begeleiding van de jeugd weer op zich dit seizoen.
Alle leagues beginnen weer in de week van Maandag 2 September 2013.

6.

Rondvraag/ datum volgende vergadering:
Jan de Jonge vraagt: ”op donderdag gaan we waarschijnlijk van start met 11
teams, moeten wij als league bestuur beslissen hoe we dit gaan oplossen of
moeten wij dit overleggen met de teams?”
Antwoord: ”het is duidelijker dat het league bestuur hier over beslist”.
Datum van de volgende bestuursvergadering is 21 Augustus en 28 Augustus
is de league vergadering.
Zaterdag 1 Juni is het Lustrum Feest.

7.

Sluiting ; Tot Deventer Open

