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

Notulen League Vergadering 27-08-2008.

Aanwezig:
W.Salomons,E.Klein Velderman,T.Ruys,J.Zuethoff,E.Zuiderhoek,T.Huitink,W.Tibben,
V.v.d.Heide,C.Wijgman,J.H.Sterling,G.Lodeweges,H.Poll,F.de Groot,F.Smulders,M.Landman,
A.top,R.Isaac,P.Lammertink,J.Timmermans,J.de Jonge,W.Aalderink,J.de Bock,
W. Wilbrink,E.Weyn,T.Rentink,A.Sikora,Y.Spieker,R.Koekoek,F.J.Visser, A.Janssen,
J.Weideman,H.Wijgman,J.Weideman,T.Rentink,M.Janssen,F.Steenbruggen,M.Eversberg,
H.Kok,H.Roskam,I.Roskam , Iris van Mastrigt .
Afwezig met bericht:
Martijn Wessels,Jeroen Veldman, Roel Vinke, Herman Bosman, Berry en Bea Aalderink,
Marian Middelkamp, Annie Baron, Monique Spieker, Roy Apeldoorn, Eddy Dibbink,
Raymon Robert en Guienny Zuiderhoek en Anja Beekhuis.
1.Opening
De Voorzitter opent de vergadering in een mooie gerestylde zaal.
En constateert dat er een redelijke opkomst is.
2.Ingekomen stukken
De secretaris leest de afmeldingen voor en de notulen van de vorige Leaguevergadering
worden behandeld en goedgekeurd.
De ingekomen stukken liggen voor iedereen ter inzage en de belangrijkste worden door
de secretaris voor gelezen.
3,5,6.Financieel verslag, Bezetting, Speelkosten en Speelwijze van de Leagues.
Ma.vr.Spelen met 8 trio’s, 5 periodes van 7 avonden , kosten 36 euro per team,
kascontrole uitgevoerd.
Ma.la.Spelen met 10 trio’s, 4 periodes van 9 avonden, kosten 28,50 euro per team,
Kascontrole uitgevoerd.
Di.
Spelen met 11 trio’s, 3 periodes van 11 speelavonden, kosten 30 euro per team.
Kascontrole uitgevoerd.
Do. Spelen met 12 trio’s,3 periodes van 11 speelavonden, kosten 35,40 per team.
Kascontrole uitgevoerd.
Theo legt uit dat de posten voor de Feestavond, Website en de Leaguekampioenschap
niet meer op de begroting staan voor dit seizoen.
De financiële bijdrage voor deze posten wordt in de vorm van een contributie verhoging
doorgevoerd in seizoen 2009/2010.

4.Verslag kascontrole commissie.
Van alle Leagues is kascontrole geweest en is alles goed bevonden.
Bij de Jeugd de volgende opmerking:
Voor gemaakte kosten (reis en toernooi kosten) moet een bonnetje overlegd worden aan
de penningmeester.
Tevens wil de kascommissie toevoegen, voor alle Leagues:
Niet op het laatste moment oproepen voor kascontrole!

7.Rondvraag.
Yvonne Spieker:Maandagavond staan er wel eens recreanten naast je te bowlen
die zijn vaak luidruchtig en stappen op de baan zonder te wachten, is hier iets aan
te doen?
Theo antw: Overleg dit eerst met de mensen en zeg dat je met een wedstrijd bezig bent.
In principe heeft elk team hier last van want 1 x per 8 weken speel je op het laatste banen
paar.
Marco Landman:Heeft een vraag over de baan condities. We hebben 3 periodes, kunnen
we ook elke periode een ander olie patroon neerleggen?
Hierop volgt weer de bekende discussie!
Willem Aalderink antw: Dat over het algemeen mensen een hekel hebben aan wisselende
patronen. Maar met het huidige olieapparaat is veel mogelijk.
Met de verschillende league besturen zal overleg moeten plaats vinden en men zal dan
met een voorstel moeten komen.
Willem Aalderink: In verband met het rookverbod moet er nu buiten gerookt worden.
Het is niet de bedoeling dat door “rook pauzes” de Leagues uit gaan lopen!
Probeer dus zoveel mogelijk te roken buiten speeltijd.
Bedankjes:
Tom en Trudy Rentink worden bedankt voor de vele jaren score verwerking tijdens
de toernooien.
Namens de vereniging krijgen zij een grote bos bloemen en een fles wijn.
Eddy Zuiderhoek wordt bedankt voor 30-jaar wedstrijdsecretariaat en bedankt zelf ook
nog even iedereen. Hij ontvangt een stel Talamini bonnen omdat hij zo gek is op Ijs.
8. Sluiting om 20.55u.
Iris sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor de komst.
Zij wenst iedereen veel plezier in het nieuwe seizoen en Theo nodigt de mensen uit voor
een drankje aan de bar.
Erik Klein Velderman,
secretaris DBV.

