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

Deventer Bowling Vereniging
Notulen Bestuursvergadering
woensdag 5 Maart 2014
Aanwezig: Iris van Mastrigt, Theo Ruys, Willem Salomons, Jeroen Weideman, Marco
Eversberg, Jan de Jonge, Gerdrik van Laer, Peter v/d Veen en Erik Klein Velderman.

1.

Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Ingekomen Stukken. De secretaris leest de ingekomen stukken voor; dit zijn er
niet veel aangezien de vorige vergadering nog niet zo lang geleden was. Wel
opvallend is de brief van de NBF om geen dames naar het EK uit zal zenden,
terwijl het in Berlijn gehouden wordt.
Notulen vorige vergadering. Naar aanleiding van het besluit omtrent de
nieuwjaarsreceptie moeten we nog een evaluatie afspreken. Een aantal leden is
niet gelukkig met dit nieuwe besluit. Het voorstel is om op de ALV kort te
discussiëren over wat een mogelijke andere oplossing is. We komen hier in de
volgende bestuursvergadering op terug. Verder zijn de notulen goedgekeurd.
Mededelingen. Er zijn geen mededelingen.

3.

ALV 2014. We nemen de agendapunten van de ALV stapsgewijs even door.
Ad 3.
-Hierbij bespreken we de nieuwjaarsreceptie: hoe nu verder?
-Theo zal een korte samenvatting van de afgelopen bondsvergadering
geven.
Ad 4.
-De Deventerkampioenschappen 2014 hebben we gespeeld op de
traditionele manier, geen stepladder finale.
-Bij de rondvraag werd gevraagd naar nieuwe shirtjes voor het
Stedenteam. Dit is inmiddels geregeld.
Ad 5.
-Het secretarieel jaarverslag komt z.s.m. op de website. De secretaris is
hier nog niet aan toegekomen.
Ad 6.
-De penningmeester deelt ons mede dat we het afgelopen jaar nog niet
zo slecht gedraaid hebben. Het verlies wat ingecalculeerd was is
uiteindelijk meegevallen.
Ad 7.
-Kascommissie. Roy Apeldoorn valt af en Mark Timmermans en
Miranda van Zeist schuiven een plaatsje op. Er moet een nieuwe

Ad 8.

Ad 10.

Ad 11.

4.

reserve komen. De kascommissie heeft het financiële jaarverslag
goedgekeurd.
-Contributie. Tijdens de laatste Bondsvergadering heeft het NBF
bestuur een contributieverhoging van 3 euro voorgesteld. Dit voorstel is
niet aangenomen, maar kan alsnog doorgevoerd worden, als daar in juni
aanleiding voor is. Dit is afhankelijk van een nieuw, lange termijnplan
van de NBF. Echter, de DBV stuurt al begin mei de brieven rond voor
de betaling van de contributie voor het seizoen 2014/15. De
penningmeester stelt dan ook voor om de contributieverhoging van 3
euro alvast wel door te voeren. Mocht de NBF in juni anders beslissen
dan zal dit in 2015 verrekend worden.
-Begroting. Verder ziet de begroting er vrijwel hetzelfde uit als vorig
jaar.
-Bestuursverkiezing. Er is momenteel nog geen kandidaat om het
secretariaat over te nemen. Er is wel een plan en dit gaan we volgende
week uiteen zetten; er kan zich immers in de laatste week nog iemand
aanmelden.
-Bestuursbeleid. We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris. Wat
betreft opleidingen zijn we nog steeds op zoek naar kandidaat
wedstrijdleiders. Verder is de vraag of we de goede weg zijn ingeslagen
met het beleid om zoveel mogelijk verschillende spelers voor de
verschillende teams uit te laten komen: de stedenteams en de teams die
spelen in de Ton Zandboer Cup. We willen hiermee voorkomen dat
steeds hetzelfde (sterke) team geformeerd wordt met dezelfde spelers
en dat andere DBV-leden niet aan spelen toekomen. Het gevolg is
uiteraard wel dat we niet altijd met de sterkste formatie spelen. Dit
nieuwe beleid heeft overigens geen enkele invloed gehad op het niet
deelnemen aan de stedenontmoeting voor de senioren: het was toen niet
mogelijk om een compleet damesteam op te stellen: ook de dames die
al bij andere teams spelen zijn toen benaderd.

Rondvraag.
Jan de Jonge: is het mogelijk om de week van de Deventerkampioenschappen
eerder bekend te maken?
Antwoord: zodra de definitieve wedstijdkalender bekend is gaan we een datum
prikken. Dit zal bekend zijn op de volgende bestuursvergadering.
Theo Ruys: hoe staat het met de op handen zijnde toernooien in Deventer?
Antwoord: Deventer 50+, onderdeel van de 50+ Mastertour: deze organisatie ligt
grotendeels bij Adrie Janssen en Lia Fievet en voor zover bekend is alles
geregeld. Deventer Open: we zitten momenteel op 185 deelnemers en de
organisatie hier omtrent loopt allemaal.
Datum volgende bestuursvergadering: woensdag 11 juni 2014.

5.

Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering.
Tot volgende week bij de ALV!

