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

Notulen League vergadering
1 september 2010
Aanwezig: E.KleinVelderman, W.Salomons, W.Aalderink, T.Ruys, E.Zuiderhoek, R.Zuiderhoek,
R.Apeldoorn, H.Kok, J.Zuethoff, T.Rentink, M.Eversberg, E.Dibbink, R.Koekoek, J.Weideman,
F.Steenbruggen, P.Schoemaker, F.Smulders , J.de Jonge,I.van Maastrigt, Bea Aalderink, F.J. Visser,
H Bosman, M Timmermans, A Top, G van Laer, M Middelkamp, Berry Aalderink, G van Heck, Y
Spieker, J Timmerman, P v/d Veen, L Meulenbroek, Robert Aalderink, A Baron, Trudy Rentink, J
Sterling-Ham
Afwezig met bericht: A. de Bruin, E.van de Ent, W. van de Ent, V. van der Heide, P. van der
Heide, M. Spieker, D Salomons, P.Salomons, Anneke Sikora, Jan Weideman, Robert Zuiderhoek,
Elly Roelofs, Anja Beekhuis, J Evers, W Evers, J de Bruin, Frits de Groot, Ton Huitink.
1.

Opening: De voorzitter heet iedereen welkom, opent de vergadering en geeft het woord aan de
secretaris.

2.

Ingekomen Stukken/ mededelingen:De secretaris leest de afmeldingen voor, de ingekomen
stukken worden doorgenomen en deze liggen voor iedereen ter inzage op de bestuurstafel. De
Deventer Kampioenschappen zijn dit jaar in week 6 gepland met de finale op zaterdag 12
februari. Er is met de leaguebesturen afgesproken dat de scoreformulieren gewoon ingevuld
moeten worden, dit na aanleiding van een rondvraag op de ALV van Frans Smulders. De teams
in de verschillende nationale leagues worden voorgesteld; NL team All Stars, NDTL team
Deventer, NHTL team Party & Bowling “De Worp”, team Bartels ingenieurs voor bouw en
infra en team Wierda Makelaars. Verder zijn er geen mededelingen

3.

Notulen vorige vergadering: er zijn geen vragen of opmerkingen dus de notulen worden
goedgekeurd.

4.

Financiele verslagen leagues: Theo gaat even op de stoel van het bestuur van de Maandag
Vroeg zitten en verteld dat het niet gelukt is om een nieuw bestuur te vinden, het oude bestuur
gaat nog even door maar dit is dan wel echt het laatste jaar. Er wordt gespeeld met 7 teams, 5
periodes . Kosten 36,60 euro per team. We zijn 16 mei klaar. De kascontrole is uitgevoerd en
goed bevonden. Er komt een vraag uit de zaal of het team dat alleen op de baan staat vrij kan
krijgen die avond. Dit dient met het leaguebestuur besproken te worden.
Maandag Laat; de secretaris en penningmeester lichten de begroting en de speelwijze toe. Er
wordt gespeeld met 7 teams, over 5 periodes totaal 36 speeldagen en we zijn op 23 mei klaar.
Kosten 30 euro per team. Kascontrole is uitgevoerd en akkoord bevonden. De
scoreformulieren worden gewoon ingevuld. Iedereen speelt met een zelfde shirtje bij een
overtreding wordt een boete opgelegd van 1 euro met uitzondering van de eerste week. De
superreserve is afgeschaft, er zaten toch wel haken en ogen aan. Er kunnen maximaal 6
personen op de teamlijsten voorkomen. Er mag niet meer gedronken worden in de
spelersruimte. Handicap: 70% van 200 met een maximum van 56. Op de eerste twee avonden

wordt iedereen op nul gesteld met de handicap, waarop de discussie ontstaat of dit niet anders
kan, bijvoorbeeld om te beginnen met de handicap waar je vorig seizoen mee bent geëindigd.
Uiteindelijk heb je daar een heel seizoen voor gegooid Na die twee weken beginnen de nieuwe
spelers op nul en wordt de handicap achteraf berekend. Dit vind iedereen een goed plan en de
andere leagues volgen dit plan. Update: De leagues zijn inmiddels begonnen en het is toch
anders gelopen dan er afgesproken is. We zullen dit in de eerstvolgende bestuursvergadering
bespreken.
Dinsdag ; Ook hier neemt Theo tijdelijk plaats op de stoel van het leaguebestuur.
Ze gaan spelen met 7 trio’s. Kosten 30 euro per team. Kascontrole is uitgevoerd en akkoord
bevonden. Ook hier gaat het bestuur nog een jaartje door.
Dinsdag laat; Dit is de league met exceptionele oliepatronen, deze komen uit de Kegel
database. Momenteel wordt er gespeeld eens in de 14 dagen op de even weken van 20.30 uur
tot 22.00 uur. We spelen met 2 personen op een baan, kosten 22 euro per team 4 games. Er is
een vorm van competitie ingebouwd door elke avond tegen een ander team te spelen, door de
moeilijkheidsgraad zullen de scores gedrukt worden. Kascontrole is uitgevoerd en akkoord
bevonden. We zijn op 31 mei klaar.
Donderdag ; Willem Salomons licht de begroting toe. Er wordt gespeeld met 12 teams. 3
periodes van 11 speelavonden. Kosten 36,60 euro per team. Kascontrole is uitgevoerd. De
boetes blijven bestaan en we zijn op 12 mei klaar.
Jeugd ; Jan de Jonge doet uitleg over de begroting. Er wordt gespeeld over 4 games, 1
persoon per baan, kosten 24 euro per 4 weken. De automatische incasso is geregeld.
Kascontrole is uitgevoerd en akkoord bevonden.
5.

Verslag kascontrole commissie; Alle controles zijn akkoord bevonden. Roy Apeldoorn
vervangt John Rabelink in verband met de beëindiging van zijn lidmaatschap. De gestelde
deadline voor de kascontrole heeft gewerkt. Alles is op tijd gecontroleerd.

6.

Bezetting leagues; Dit is reeds behandeld onder punt 4.

7.

Speelkosten en speelwijze leagues; idem, zie punt 4.

8.

Rondvraag ; Tom Rentink, als de contributie niet betaald is, hoe gaan wij hier mee om?
Antwoord: op de eerste avond kan nog wel betaald worden, alleen komt er dan een boete van
2,50 euro overheen. Wanneer men geen lid is kan er niet gespeeld worden in een van de DBVleagues. Als men op tijd betaald heeft krijgt men het pasje op tijd, tot die tijd ben je wachtend
lid en moet men dus ook wachten op het pasje. Vanaf 1 oktober ben je lid af. Hierop
aansluitend, waarom hebben wij nog geen automatische incasso? Omdat de acceptgiro’s nog
niet op zijn, en omdat de eigenlijke ledenadministratie bij de NBF zit, zij geven namelijk ook
de pasjes uit, dus het is allemaal nog niet zo eenvoudig als het lijkt. En aan een automatische
incasso zitten toch wel een aantal haken en ogen.

9.

Sluiting; Iris bedankt het stoppende bestuur van de donderdag, Tom Rentink en Ton Huitink,
(laatste niet aanwezig) en overhandigd Tom een fles met ……(er klinkt applaus uit de zaal)
daarna sluit zij 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.

