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

Deventer Bowling Vereniging

Notulen Bestuursvergadering 21 augustus 2013
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Willem Salomons, Erik Klein Velderman,
Jan de Jonge, Jeroen Weideman, Peter van der Veen, Gerdrick van Laer, Marco
Eversberg.
1. Opening: De voorzitter opent de eerste vergadering van het nieuwe seizoen
2.

Ingekomen Stukken / notulen vorige vergadering/ mededelingen:
Ingekomen stukken: De secretaris leest de ingekomen stukken voor en
hierover zijn geen bijzonderheden.
Notulen vorige vergadering: De donderdag gaat zoals het er nu uitziet met
11 teams spelen. Er gaat iets veranderen t.a.v. de score verwerking van de
huisleagues. De NBF is bezig om hier software voor te ontwikkelen. Hoe dit
eruit zal gaan zien, is nog niet bekend. De Notulen zijn hierbij goedgekeurd.
Mededelingen: Vanessa van der Heide en Bas Bosman zullen dit jaar
uitkomen op de dag der kampioenen namens de DBV, Jeroen Weideman
namens regio Oost. Er gaat gespeeld worden op zondag 1 September 2013.
Ze spelen om 9.00u in serie 4.
Jeroen is naar het overleg geweest van RCT Oost. Hierin zijn een aantal
zaken besproken op regionaal gebied. Een verslag hiervan ligt ter inzage bij
de ingekomen stukken.
De voorzitter en de penningmeester zijn bij de NBF bondsvergadering
geweest. De Voorzitter heeft gevraagd hoe de score verwerking voor de huis
leagues eruit komt te zien. Hier kon nog geen antwoord op gegeven worden.
De NBF krijgt een nieuwe voorzitter. Voor verder informatie zie de site van
de NBF. Verder hebben wij als DBV samen met Veldhoven en Rijswijk, een
brief aan de NBF gestuurd om een aantal statuten veranderingen nogmaals
kritisch te bekijken. Dit heeft echter weinig opgeleverd. Alleen het stemrecht
per vereniging is aangepast. Het aantal leden per vereniging dient gedeeld te
worden door 25 +1. Dit is het aantal stemmen wat je per vereniging hebt.
Theo is uit de financiële commissie van de NBF gestapt.

Het lustrum feest is geweest. Het was een geslaagde avond maar jammer dat
een aantal mensen direct na het bowlen naar huis ging. Ook de tussenwand
had er iets eerder tussen uit gehaald kunnen worden.
Op gebied van het aantal leden hebben we geconstateerd dat we er op
achteruit gaan.
Erik deelt mee dat hij gaat stoppen als secretaris en dat hij bij de volgende
ALV niet herkiesbaar is, wel wil hij de wedstrijdzaken blijven doen.
3.

Leaguevergadering: De voorbereidingen voor de league vergadering
worden doorgenomen. De Maandag, Dinsdag en Donderdag gaan spelen net
als het voorgaande jaar. Alleen de donderdag gaat zoals het er nu uitziet
spelen met 11 teams.
De datum voor de Deventer kampioenschappen is nog niet definitief omdat
er weinig plek is in de wedstrijd kalender. Er wordt in ieder geval gespeeld
op Bourbonstreet. Er wordt gespeeld op maandag en donderdag in 4 series,
er kunnen dus 48 personen meedoen.
Het algemeen League kampioenschap staat gepland op Donderdag 12 Juni
2014. De jeugd gaat spelen met 11 leden. Er zijn in ieder geval 4 banen
gereserveerd voor de huisleague.
Kascontrole: er moeten nog een aantal kascontroles plaatsvinden.
Theo Ruys legt uit dat de bijdrage voor de jeugd van de DBV van 300 naar
200 euro gaat. Dit heeft te maken met het aantal spelende leden. De jeugd
heeft overigens een eigen vermogen van 700 euro bij de DBV. Dit eigen
vermogen kan de komende jaren aangewend worden om de terugloop in de
bijdrage van de DBV op te vangen.

4.

Rondvraag/ datum volgende vergadering:
Datum volgende vergadering: 28 Augustus 2013 is de League vergadering
en 13 November 2013 is de volgende Bestuursvergadering.
Willem Salomons vraagt of alle NAW gegevens kunnen worden
doorgegeven via mijn NBF. Of de leden dat dus ook allemaal willen doen.

5.

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering

