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

Notulen League vergadering
26 augustus 2009
Aanwezig: A.Sikora, I.Roskam, E.KleinVelderman, W.Salomons, W.Aalderink, W.Kraayenzank,
T.Ruys,
R.Zuiderhoek, R.Zuiderhoek, R.Apeldoorn, H.Kok, J.Rabelink, R.Vegter, J.Zuethoff, T.Rentink,
J.de Bruin, R.Boesveld, T.Rentink, R.Evertsberg, J.Weideman, H.Poll,
H.Roskam, E.Dibbink,
J.Wielaard, R.Koekoek, A.Beekhuis, J.Weideman, W.deVries, F.Steenbruggen, H.Wijgman,
P.Schoemaker, F.Smulders , M.Roskam, H.de Ruyter-de Wildt, M.Spieker, J.de Jonge,
I.van Maastrigt.
Afwezig met bericht: A. de Bruin, E.van de Ent, W. van de Ent, G Lodeweges, V. van der Heide, P.
van der Heide, E. Zuiderhoek, Y. Spieker, D. Spieker, D. Salomons, P.Salomons, M.Middelkamp, B.
Aalderink, B. Aalderink, P. Aalderink, H. Bosman, P. Lammertink, W. Wilbrink, J. de Bock, T.
Huitink.
1.

Opening: De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de secretaris.

2.

Ingekomen Stukken/ mededelingen:De secretaris leest de afmeldingen voor en de ingekomen
stukken worden doorgenomen en ligen voor iedereen ter inzage op de bestuurstafel.

3.

Notulen vorige vergadering: Eddy Dibbink wil weten of er al iets gedaan is met verschillende
oliepatronen in de verschillende leagues?
De voorzitter antwoordt dat hier later door Willem Aalderink verder uitleg over gegeven gaat
worden. Verder worden de notulen goed gekeurd.

4.

Financiele verslagen leagues: Willem Kraayenzank licht de begroting toe voor de Maandag
Vroeg. Er wordt gespeeld met 7 teams, 4 periodes van 8 avonden. Alle teams spelen. Kosten
36 euro per team. De kascontrole is uitgevoerd. Wim Kraayenzank en Monique Spieker
hebben aangegeven aan het einde van dit seizoen te gaan stoppen met hun bestuursfunctie.
Maandag Laat; de secretaris en penningmeester lichten de begroting en de speelwijze toe. Er
zijn echter 2 opties. Optie 1 is 4 periodes van 9 speelavonden, optie 2 is 3 periodes van 10
speelavonden.
Dit wordt met de teamcaptains op de eerste speelavond besproken. Kosten 28,50 per team.
Kascontrole is uitgevoerd.
Dinsdag ; Roel Vinke doet uitleg over de begroting en er valt op dat de dinsdag teveel geld in
kas heeft. Dit moet in 2 a 3 jaar afgebouwd worden.
Ook hier heeft Roel te kennen gegeven te gaan stoppen met zijn bestuurs functie. Erik Rouw
neemt zijn functie over. Ze gaan spelen met 9 trio’s. Er zijn 4 periodes van 9 speelavonden.
Kosten 30 euro per team. Kascontrole is uitgevoerd.

Donderdag ; Willem Salomons licht de begroting toe. Ook hier valt op dat er te veel geld in
kas is. Omdat de donderdagavondleague volgend jaar
25-jaar bestaat is deze reserve “pot” opgebouwd. Er wordt gespeeld met 12 teams. 3 periodes
van 11 speelavonden. Kosten 36 euro per team. Kascontrole is uitgevoerd. Ook hier hebben
Tom Rentink en Ton Huitink aangegeven te stoppen met hun bestuursfunctie.
Jeugd ; Jan de Jonge doet uitleg over de begroting. Er zit echter een klein foutje in. Dit heeft
te maken met de subsidie die niet bij de jeugd afdeling is binnen gekomen maar bij Theo op de
rekening. 15 September start de Jeugdleague. Er wordt gespeeld over 4 games, 1 persoon per
baan, kosten 24 euro per 4 weken.
Willem Aalderink geeft uitleg over de nieuw te starten League.
Vorig jaar zijn we begonnen met een aantal spelers met de Alpha Dubbel League. Het doel
was om het Alpha patroon te kiezen. Er zijn echter zeer veel invloeden zoals, temperatuur,
lucht vochtigheid etc, etc,…..
Dit heeft dus niet het gewenste resultaat gegeven. Willem wil daarom dat dit een DBV league
wordt zodat er vaker gespeeld kan worden en de scores aan de bond worden door gegeven. Dit
heeft echter als consequentie dat er een bestuur moet komen. Willem wordt voorzitter en
Marian Aalderink secretaris. Een penningmeester wordt nog gezocht. We spelen eens per 14
dagen op de oneven weken. Alle teams van de Alpha Dubbel league spelen ook mee met de
league X-treme Dubbels.
Op de even weken speelt de league X-treme Dubbels. Ook deze league is een officiële DBV
league. De aanvang van beide leagues is 21:30 uur
Ieder team mag uit de Kegel Challenge en Sport Series een patroon kiezen
Er wordt gespeeld over 4 games. Kosten 11 euro per persoon. Start 8 september.
5.

Verslag kascontrole commissie; Alle controles zijn akkoord bevonden op een paar kleine
dingetjes na. Echter vorig jaar is aangehaald in de vergadering dat er niet op het laatste
moment gecontroleerd moet worden. Daarom is het nu voorgekomen dat Paula een kascontrole
alleen heeft moeten uitvoeren. Volgens de statuten mag dit officieel niet.
Op de ALV willen we een beslissing nemen over het stellen van een deadline voor de
kascontrole.

6.

Bezetting leagues; Dit is reeds behandeld onder punt 4.

7.

Speelkosten en speelwijze leagues; idem, zie punt 4.

8.

Rondvraag ; Erik Klein Velderman vraagt of er nog mensen zijn die zich willen aanmelden als
wedstrijd begeleider? Dit is een nieuwe cursus van de NBF. Dit is en soort voorloper voor de
cursus wedstrijdleider. Gegadigden kunnen zich melden bij 1 van de wedstrijdleiders of bij het
bestuur. Theo geeft aan dat diegene die hun contributie nog niet betaald hebben en dit wel gaan
doen, de pas op 1 oktober ontvangen. Het gevolg is dat zij nu wachtend lid zijn. Diegene die al
wel betaald hebben, krijgen in de eerste week van de league hun spelerspas. De oude pas blijft
geldig tot 1 oktober 2009.

9.

Sluiting; De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de opkomst. Zij wenst
iedereen een goed seizoen toe en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.
Erik Klein Velderman, secretaris DBV.

