D E V E N T E R B O W L I N G VERENIGING
Verslag League - Vergadering 22 augustus 2007
Aanwezig

Het dagelijkse bestuur, de besturen van de leagues, in totaal 48 leden.

1. Opening.
Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering, waarin hij constateert dat de opkomst
buiten verwachting is.
In zijn openingswoord geeft de voorzitter aan dan na de vergadering een bespreking zal plaats
vinden met het aanwezige jeugdbestuur.
2. Ingekomen stukken.
Afgemeld voor de vergadering hebben zich, Erik Klein Velderman, Marian Middelkamp,
Karin Hoeve, Bas en Marian Bosman, Evert en Sven Stegeman, Ad Top, Paula Aalderink,
Sylvia van Vemde, Menno Spijker, Ellen Tiemens, Jan de Jonge (komt om 21.30 uur)
Punten 3.5.6.
Maandag Vroeg.
Wim Kraaijenzank. Wij gaan spelen met 7 teams, 4 periodes van 8 speelavonden.
Speelgeld €. 35.40 per team. Financieel verlag aanwezig. Kascontrole is uitgevoerd.
Maandag Laat.
Berry Aalderink. Wij gaan spelen met 10 teams. 3 periodes van 11 speelavonden waarin ook
position-rounds gespeeld gaan worden. Speelgeld €. 27.90 per team. Financieel verlag
aanwezig. Kascontrole uitgevoerd.
Dinsdag.
Roel Vinke. Wij gaan spelen met 12 teams. 3 periodes van 11 speelavonden. Speelgeld €.
28.50 per team. Financieel verslag aanwezig. Kascontrole uitgevoerd.
Tussen Roel Vinke en Berry Aalderink ontstond een discussie of de teams wel in de computer
van het huis ingevoerd was, volgens Roel is Appie Hoeve hier van op de hoogte. Roel neemt
alsnog contact op met Appie Hoeve om het e.e.a. te regelen vóór de league begint.
Donderdag.
Ton Huitink. Wij gaan spelen met 12 teams. 3 periodes van 11 avonden. Speelgeld €.35.40
per team. Financieel verslag aanwezig. Kascontrole uitgevoerd.
4. Verslag kascontrole commissie.
De commissie heeft een schriftelijk verslag gemaakt over de uitgevoerde controles.
De commissie plaats wel de opmerking dat de leagues wel wat eerder hun kassen moeten
laten controleren en dat dit niet vlak voor de vergadering gebeurd. Het DB ondersteunt deze
opmerking.
Jeugd.
Theo Ruijs heeft het financiële verslag van de jeugd voor zijn rekening genomen. Hij geeft
aan dat er een redelijk eigen vermogen is.
Rondvraag.
Willem Aalderink. Willem geeft uitleg hoe het programma League-Secretary.Com werkt.
Ook geeft Willem aan dat er in juni een nieuwe oliemachine zou komen, het is afwachten
wanneer dit wel gebeurd.
Frits de Groot. Bas Bosman wordt voor zijn zeer goede prestaties tijdens de Koninkrijkspelen
in Den Haag beloond met de sponsoring van een B* toernooi.
Frits de Groot. Volgend jaar is er weer een lustrum 35 jaar DBV. Wie wil daarvoor in een
feestcommissie plaats nemen, vanuit de vergadering is er geen enkele reactie.
Frits de Groot. Op de ALV treed ik af als jullie voorzitter, dit is definitief. Hierbij roep ik
kandidaten op om zich bij het bestuur te melden voor het voorzitterschap, vanuit de
vergadering is er geen enkele reactie.

8. Sluiting.
Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een
consumptie aan de bar aangeboden door het bestuur.

Aanwezig

Bespreking DB met het Jeugdbestuur.
22 Augustus 2007
Frits de Groot, Theo Ruijs, Frans Smulders, Herman Bosman, Jeroen
Weideman, Jan de Jonge.

Herman Bosman. Bianca Boogerd heeft bij Herman aangegeven dat zij stopt met haar
werkzaamheden bij de jeugd. Jeroen Weideman gaat haar taak overnemen, daarvoor gaat hij
met Bianca om de tafel zitten om de taken en de lopende zaken door te nemen.
Eric Rouw zal meer bij de jeugd betrokken worden, welke taak voor hem geschikt is wordt
nog uitgezocht.
Door het redelijke batige saldo zal er door de jeugd meer toernooien gespeeld kunnen worden,
Ook de deelname aan de Jeugd-Stedenontmoeting staat op de agenda. Om de ouders meer te
animeren om met de kinderen mee te gaan naar de toernooien wordt er een
kilometervergoeding aangeboden van 0,19 eurocent per kilometer.
Frits de Groot. In het verleden boorde John Bosch gebruikte bowlingballen voor de jeugd
voor 20 euro. Frits gaat met Willem Aalderink overleggen of dit nog mogelijk is, of anders
met John Bosch.
Nieuwe seizoen start op 18 september. Speelgeld 22 euro per 4 weken. Speelwijze individueel
bij grotere deelname dubbels.
Jeroen Weideman gaat met Willem Aalderink overleggen om de zaterdag trainingen van de
jeugd op een ander tijdstip te beginnen.
Frans Smulders gaat bij Menno Spijker informeren over zijn inzet bij de jeugd, daar dit het
afgelopen seizoen niet helemaal uit de verf is gekomen, tijdgebrek, werkzaamheden etc.etc.
In het mail verkeer geeft Menno aan om er zo veel mogelijk te zijn, maar ik zit tot over mijn
oren in het werk, maar je kunt mij altijd vragen. In principe kan ik dit jaar op zaterdagen geen
les meer geven, tot mijn eigen spijt.
Op 15 september is er de "Sport ook voor jou" dag in ons bowlingcentrum 36 kinderen
hebben zich hiervoor aangemeld, aanwezig zullen zijn. Herman Bosman(indien vrij) Jeroen
Weideman, Jan de Jonge, Frits de Groot, Frans Smulders en de jeugd van de DBV.

Herman Bosman. Hij vraagt doen wij wat op de ALV aan het afscheid van Bianca Boogerd en
van Menno Spijker. Waarop de reactie van de aanwezigen is en dat van Frits de Groot en
Frans Smulders.
Frans Smulders
Secretaris DBV

