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

Notulen league vergadering
woensdag 31 augustus 2011
Aanwezig:
I.van Maastrigt, E. Klein Velderman, W.Salomons, B.Aalderink, F. de Groot, F. Smulders, B. Aalderink, F.
Steenbruggen, A.Janssen, V. v.d. Heide, W.Tibben. E. Zuiderhoek, T.Rentink, P.Lammertink, T.Rentink, R.
Zuiderhoek, R.Apeldoorn, T.Huitink, W. de Vries, H.Westerik, F.Visser, M.Bosch, E.Bosch, J.Weideman, Y.
Spieker, F. Du-Chatteau, J.Zuthoff, A.Sikora, H.Kok, M.Evertsberg, R.Aalderink, W.Kraayenzank,
P.v.d.Veen, J.Meijerink, P.Balster, R.Balster, H.Bosman, G.D. v,.Laer, Jeroen Weideman, J.de Bruin,
L.Lagerwey, E.Dibbink, J.de Jonge, P.Schoemaker, M. Timmermans, W.Aalderink,
Afwezig met bericht:
A.Baron, M.Spieker, M.Middelkamp, T.Ruys, Ellen v/d Ent, Anja Beekhuis
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering en vraagt of iedereen er zin in heeft en heet iedereen van harte
welkom.

2.

Ingekomen Stukken:
Ingekomen stukken liggen voor iedereen ter inzage op de tafel. Erik noemt alle teams die meedoen aan
de Nationale Leagues: NL team Party en Bowling de Worp/ NDTL team Deventer/ NHTL team Party
en Bowling de Worp, team Bartelds Ingenieurs, team Wierda Makelaars.
Mededelingen :
In de afgelopen Bestuursvergadering is afgesproken dat de keus voor de oliepatronen bij de league
besturen ligt. Zij kunnen dit dan met de teamcaptains overleggen, hoe dit in te vullen.
De handicap regeling:
Het aankomend seizoen spelen we met de volgende handicap regeling:
De eerste 2 weken zal er gespeeld worden met de handicap waar men vorig seizoen mee is geëindigd.
Vanaf de 3e week gelden de volgende afspraken:
1. Men speelt met de handicap volgens het nieuwe pasgemiddelde.
2. Speelt iemand voor het eerst mee (nieuwe spelers) in de league dan wordt de handicap volgens het
pasgemiddelde berekend, staat hier geen gemiddelde op vermeld, dan wordt de handicap achteraf
berekend.
Willen de spelers voor wie dit van toepassing is, dit voorafgaande aan de speelavond melden zodat de
computer scores hierop kunnen worden aangepast.

3.

Notulen vorige vergadering:
Notulen liggen op de tafel en zijn te lezen op de website. Hierover zijn geen vragen en de notulen
worden hierbij dan ook goed gekeurd.

4.
6.
7.

Financiële verslagen leagues:
Bezetting Leagues:
Speelkosten en speelwijze Leagues:

Maandag Vroeg: Begroting wordt uitgelegd, Speelwijze; 6 teams, 6 periodes, speelgeld € 37,20 per
team/per avond, laatste speelavond 7 Mei 2012, Bestuur: Peter van de Veen(vervangt Monique
Spieker) en Jaap Norbruis(vervangt Wim Kraayenzank).
Maandag Laat: Begint om 21.00u, Speelwijze; 9 teams er wordt per avond met 8 teams gespeeld, 3
periodes van 9 speelavonden en 3 x een play-off, speelgeld € 30,00 per team/per avond, laatste
speelavond 7 Mei 2012.
Dinsdag: Gaan spelen met 8 teams, 5 periodes van 7 speelavonden, Amerikaans systeem, speelgeld €
30,00 per team/per avond, laatste speelavond 15 Mei 2012, oliepatronen worden iets aangepast maar
dit worden geen moeilijke patronen,
Bestuur: Jeroen Weideman en Gerderick van Laer.
Donderdag : Gaan spelen met 12 teams, 3 periodes van 11 speelavonden, speelgeld € 37,20 per
team/per avond, laatste speelavond 10 Mei 2012.
Op de begroting blijkt dat de donderdagleague nog wel eens een boete int voor het niet dragen van de
juiste shirtjes. Op de andere league avonden gebeurt dit niet. Er ontstaat hierdoor een discussie of de
boetes misschien moeten worden afgeschaft. We besluiten om de boetes niet af te schaffen maar
leggen de verantwoording neer bij de league besturen hoe zij hier mee omgaan.
De Jeugd: Begint op 13 September, we hebben ongeveer 8 spelers, die dan 4 games gooien. Er wordt
per game betaald. Laatste speelavond 15 Mei 2012.
Op de begroting blijkt dat de subsidie naar beneden is bijgesteld.
5.

Verslag kascontrole commissie : Alle financiële verslagen van de verschillende leagues zijn door de
kascontrole commissie goedgekeurd.

8.

Rondvraag:
F.Smulders: Frans wil graag weten of alle leagues het voorbeeld van de dinsdagavond league gaan
volgen wat betreft de keuze van het oliepatroon?
Antwoord: Dit is aan de league besturen. Gerdrick geeft een korte uitleg over wat er eventueel
veranderd kan worden. Zij gaan op dinsdag per periode een ander oliepatroon neerleggen, dit zijn niet
echt moeilijke patronen maar er komen wel kleine aanpassingen op. Voor elke nieuwe periode begint,
zal er uitleg plaats vinden over hoe dit patroon het best te bespelen is.
P.Schoemaker: Kunnen we de donderdag met een ingooi muziek beginnen?
Antwoord: Ja hoor, dit is geen probleem.
E.Klein Velderman: Er volgen nog een aantal mededelingen.
1. We willen dit jaar de Deventer Kampioenschappen gaan spelen op de Bredase manier. Wat dit
precies inhoud wordt zeer binnenkort bekend gemaakt.
2. Het Alpha Toernooi wordt vanaf nu georganiseerd door de DBV.
De vraag van F.Smulders is: of wij ook het financiële risico dragen?
Antwoord: Erik legt uit dat de organisatie altijd in samenspraak is met het “huis” en het financiële
risico ligt dan ook bij het “huis”.Willem Aalderink merkt op dat dit niet onderhandelbaar is.
3. Jeroen Weideman gaat weer een aantal trainingen verzorgen.
Binnenkort komen hiervoor flyers.
4. Het algemeen League Kampioenschap wordt dit jaar gespeeld op 24 Mei
2012.
9. Sluiting: Iris sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om nog een drankje te nemen aan de bar, op
kosten van Theo, want die is er toch niet!

Erik Klein Velderman, secretaris DBV.

