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

Notulen

League vergadering
Op woensdag 29 Augustus 2012 , aanvang 20.00 uur in
Party & Bowling De Worp
Aanwezig: J.Weideman, E.Klein Velderman, E.Zuiderhoek, R.Zuiderhoek, T.Ruys, I.van Mastrigt, F.J.Visser,
R.Zuiderhoek, R Apeldoorn, B.J.Aalderink, A.Hofstede, E.Dibbink, J.Zuethoff, J.Norbruis, H.Timmermans, W.
de Vries, H.Westrik, H.Roskam, H.Burggraeve, L.Rouw, K. van Heck, P.Schoemaker, P.v.d. Leur, T.Rentink,
T.Huitink, F.Steenbruggen, F.Smulders, B.Aalderink, H.Kok, M.Eversberg, M.Diks, M.Bosch, A.Beekhuis,
A.Noever, P.Balster, R. Balster, J. Meijerink, G.D. van Laar, A. Wierda, A.Sikora, T.Rentink, T. van Ojik, M.
Zeldenrust, W.Aalderink, R. Gans.
Afwezig met bericht: W.Salomons, P.Salomons, D.Salomons, J.de Jonge
1.
Opening: Iris opent de vergadering met de nieuwe hamer.
2.

Ingekomen Stukken/ mededelingen: Erik leest de ingekomen stukken voor. Deze liggen voor
iedereen ter inzage bij de bestuurstafel.
Mededelingen: Iris heeft een mededeling omtrent de oliepatronen van de verschillende huisleagues.
Maandag gaat alle periodes op Wallstreet spelen.
Dinsdag heeft 4 periodes en gaat spelen op; Easystreet/ Bourbonstreet/ Wallstreet/ Stonestreet.
Donderdag heeft 3 periodes en gaat spelen op; Easystreet/ Bourbonstreet/ Wallstreet.
De Deventer kampioenschappen wordt gespeeld op Bourbonstreet.
Op zondagavond kan er getraind worden dan ligt er het oliepatroon van de donderdagleague in die
betreffende periode.
De handicap regel is het zelfde als vorig jaar. Een nieuwe speler krijgt zijn handicap volgens zijn
pasgemiddelde. Spelers die vorig seizoen ook gespeeld hebben krijgen de eerste 2 avonden de
handicap van vorig seizoen en daarna volgens pas gemiddelde.
In 2013 vieren wij ons 8-ste Lustrum, dat betekend Feest. Gerdrick van Laar en Jeroen Weideman
hebben zich aangemeld voor de feestcommissie. Mocht je ook mee willen doen dan kun je je
aanmelden bij deze 2 heren. Ook voor ideeën kun je bij hen terecht.
Theo heeft een mededeling wat betreft de contributie; wil je geen boete dan moet je nog snel even
betalen voor 1 September!
Erik heeft een mededeling wat betreft de deelnemende teams aan de nationale leagues: Dit jaar komen
voor onze vereniging de volgende teams uit:
NL eredivisie: Team Bowling de Worp.
NDTL 1A: Team De Worp Deventer.
NHTL eredivisie: Team Bowling Deventer, Klasse 3D: Hessels Las en Klusservice, Klasse 3A:
Wierda Makelaars, Klasse 4D: JCL het Hof.

3.

Notulen vorige vergadering: De notulen zijn voor iedereen nog te lezen op de tafels en hebben op de
website gestaan. Hierover zijn geen op- of aanmerkingen gekomen en worden dan ook goedgekeurd.

4.

Maandag: Zoals in de uitnodiging staat is het bestuurvoorstel om de maandagvroeg en laat te late
fuseren tot 1 maandagleague. Er zal gestart worden met ingooien om 19.45u en de league start om
20.00u. Iris vraagt of er mensen zijn die hierover nog vragen hebben. Jan zuethof vraagt:”is er nog iets
te veranderen aan de tijd?”Antwoord van Iris: “we hebben gekozen voor een gulden middenweg en

dus om 20.00u te starten.” “het is in goed overleg met de teams gegaan, we hebben een serieuze
overweging gemaakt en geprobeerd om iedereen hierin half/weg te komen” Iedereen in de
leaguevergadering is hiermee akkoord en het voorstel is bij deze aangenomen.
Het aantal teams dat zal gaan spelen is nog niet helemaal zeker. Er ligt een plan voor 10 en een plan
voor 11 teams. Update: inmiddels spelen er 10 teams. Ze spelen 3 periodes van 9 speelavonden en
elke periode een position round. Ze zijn dan 6 mei klaar en spelen in de herfstvakantie niet. Ze spelen
op 1 patroon, nl Wallstreet. Speelwijze 3 games europees met persoonlijke punten. Speelgeld 30 euro
per team per avond.
5.

Dinsdag: Dinsdag wordt gespeeld met 7 teams, 4 periodes van 8 speelavonden inclusief shootout en
elke periode een position round. 3 games amerikaans systeem met persoonlijke punten. Ze zijn dan 14
mei klaar. Speelgeld 30 euro per team per avond.

6.

Donderdag: gaat spelen met 12 teams, 3 periodes van 11 speelavonden, 4 games europees met
persoonlijke punten. Speelgeld is 37,20 per team per avond. 16 mei laatste speelavond.

7.

Jeugd: Herman Bosman stopt als voorzitter, hij wordt bedankt voor zijn getoonde inzet en krijgt
applaus. Jeroen Weideman neemt het van hem over en Jan de Jonge blijft secretaris/penningmeester.
We hebben op dit moment 13 jeugdleden en misschien komen er nog 2 bij. De bijdrage van de DBV is
100 euro minder dan vorig jaar.

8.

Verslag kascontrolecommissie: Erik leest de brief voor die van de kascontrolecommissie is
ontvangen. Hieruit blijkt dat de maandagvroeg niet is gecontroleerd. Opmerking uit de zaal:”Hoe kan
dit ?” Vermoedelijk is dit een gevolg van de onduidelijkheden omtrent de fusie van de maandagvroeg
en maandaglaat.

9.

Rondvraag: Ronald Gans heeft een vraag met betrekking tot de foutlijn: Antwoord;” Er wordt nog
gewerkt aan de koppeling tussen de detectoren van de foutlijn en de computer”. Erik Klein Velderman
heeft nog een vraag:”Zijn er nog mensen die opgeleid willen worden tot wedstrijdleider?”

10.

Sluiting;Iris sluit de vergadering en wenst iedereen een goed, gezellig en sportief seizoen. Zij nodigt
iedereen uit om samen een drankje te drinken. Er klinkt applaus uit de zaal.

