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

Deventer Bowling Vereniging
Notulen Bestuursvergadering 13 November 2013
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Willem Salomons, Gerdrik van Laer, Marco
Eversberg, Peter van der Veen, Jeroen Weideman en Erik Klein Velderman
Afwezig met bericht: Jan de Jonge
1.

Opening: De voorzitter opent alweer de laatste vergadering van dit jaar.

2.

Ingekomen Stukken: De secretaris leest de ingekomen stukken voor. Zo is er
een uitnodiging voor de Stedenontmoeting Senioren. Dit gaat Gerdrik van
Laer op zich nemen. Ook is er een uitnodiging voor de Ton Zandboer Cup,
dit gaan Jeroen Weideman voor het scratch team op zich nemen en Miranda
van Zeist voor het handicap team.
Notulen vorige vergadering: Willem Salomons vraagt hoe het zit met de
software voor de score verwerking. Hierover is een mailtje van de NBF
geweest dat het in een ver gevorderde testfase is en het schijnt tot nu toe
goed te lopen. Later hierover meer.
Erik Klein Velderman heeft aangegeven dat hij zijn functie als secretaris
beschikbaar stelt en zelf het wedstrijd secretariaat wil gaan doen. De zoek
tocht naar een nieuwe secretaris is ingezet.
Mededelingen: Theo Ruys is namens de DBV naar de bondsvergadering
geweest. Hierbij waren 26 verenigingen aanwezig, ongeveer 1/5 deel van
alle verenigingen die lid zijn. Bij het bespreken van de begroting was een
voorstel gedaan van een contributie verhoging van 9,50 euro per lid. De
financiële commissie had een voorstel gedaan van 3 euro per lid. Uiteindelijk
is er een contributie verhoging van 3 euro per lid aangenomen door de
vergadering. In het verleden zijn er afspraken gemaakt dat wanneer het leden
tal beneden de 10.000 zou komen er een plan gemaakt moet worden, hoe nu
verder te gaan. Dit moment is nu aangebroken. Kortom het gaat niet goed
met de NBF. Wij als DBV hebben momenteel 175 leden.

3.

Rondje langs de banen:
*Maandagavond League heeft weinig bijzonderheden. Alleen de overgang
van kunststof naar houten pins was een drama. We hopen dat dit snel went.
*Dinsdagavond League; hier gaat het goed. De shootout is een succes, verder
geen bijzonderheden.
*Donderdagavond League; we zouden van start gaan met 11 teams maar
helaas is op de startavond nog een team afgevallen. Aan het einde van de
periode spelen we een position round.
*De Jeugd; We hebben sinds een lange tijd weer een meisje in het jeugd
team en hebben nu ongeveer 15 leden.

4.

Wedstrijdzaken/ Deventer Kampioenschappen: Om dit jaar mee te mogen
doen met de Deventerkampioenschappen dient men in een deventer
huisleague te spelen. Zoals het schema er nu ligt kunnen er 48 deelnemers
mee doen verdeeld over 3 speelavonden te weten; maandag-,dinsdag- en
donderdagavond. De finale wordt gespeeld op zaterdag 8 Februari 2014. We
starten om 11.00u met de dames finale gecombineerd met de jeugd en daarna
de heren finale en aansluitend de prijs uitreiking.
Het algemeen League Kampioenschap wordt dit jaar gespeeld op zaterdag 12
Juni 2014.

5.

Rondvraag:
Theo Ruys vraagt: “kunnen de speelschema’s op de website komen?”
Erik Klein Velderman antwoord: “dit gaan we even met Jan de Jonge
bespreken.”
Theo Ruys vraagt:” wat vinden wij van de nieuwjaarsreceptie?”
Het voorstel is om dit met het Huis te bespreken en hoe zij hierover denken
en we komen hier later op terug.
Datum volgende vergadering:
De volgende bestuursvergadering is op 22 Januari en 5 Maart 2014 om
20.00u
De volgende Algemene Leden Vergadering is op 12 Maart 2014. om 20.00u.

6.

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en tot 22 Januari 2014.

