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

Deventer Bowling Vereniging
Notulen Bestuursvergadering 22 Januari 2014
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Jeroen Weideman, Willem Salomons, Marco
Eversberg, Gerdrik van Laer, Peter van de Veen, Jan de Jonge en Erik Klein Velderman

1.

Opening: De voorzitter opent de vergadering. De heren willen er een korte vergadering
van maken in verband met de voetbal vandaar dat we meteen doorgaan naar punt 2.

2.

Notulen vorige vergadering: Theo Ruys heeft nog gesproken met Lodewijk Lagerweij
wat betreft de nieuwjaarsreceptie. Het volgende is daarover afgesproken; de DBV
betaald een drankje voor elke speler op de league avonden op de eerste speelavond van
het nieuwe jaar. Het “huis” doet daar een hapje bij.
Mededelingen: De steden ontmoeting kon voor team Deventer helaas niet doorgaan
omdat er geen compleet team kon worden samengesteld.
Ingekomen Stukken: De secretaris leest de ingekomen stukken voor. Het betreft
voornamelijk uitnodigingen voor diversen kampioenschappen van de NBF.

3.

Rondje langs de banen:
Maandagavond; het loopt allemaal goed, geen op- of aanmerkingen. Het aantal
storingen lijkt wat af te nemen.
Dinsdagavond; loopt verder goed alleen is er deze avond geen baanmonteur aanwezig.
Het dinsdag league bestuur gaat dit met het “huis” bespreken.
Donderdagavond: Geen gekke dingen op wat storingen na.
De Jeugd: Op dinsdagavond is Jan de Jonge aanwezig en op zaterdag zijn Jeroen
Weideman en Miranda van Zeist aanwezig. De jeugd trio league is leuk en verloopt
goed. We zitten momenteel op zo’n 14 jeugdleden.

4.

Wedstrijdzaken: Alle toernooien voor 2014-2015 zijn weer aangemeld bij de NBF. Dit
zijn; Deventer 50+ / Deventer Open / 9 Pin no Tap.
Deventer Kampioenschappen : Alles is geregeld voor dit toernooi er zijn iets meer
dan 40 aanmeldingen. Deventer Open zitten we momenteel op zo’n 140 aanmeldingen.
Verder loopt alles.

5.

Rondvraag: Er is geen rondvraag, vermoedelijk in verband met de voetbal. Datum
volgende vergadering:
5 Maart Bestuursvergadering en
12 Maart Algemene Leden Vergadering

6.

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering

