DEVENTER BOWLING VERENIGING
Bowling De Worp
Twelloseweg 1a
7439 AS Deventer

Het bestuur nodigt alle leden van de Deventer Bowling Vereniging uit voor de

League vergadering
Op woensdag 28 Augustus 2013 , aanvang 20.00 uur in
Bowling De Worp
Notulen
Aanwezig: S.Creygen, W.Salomons, P.v.d.Veen, J.Weideman, M.van Zeist, R.Zuiderhoek, R.Apeldoorn,
E.Klappe, M.Diks, H.Roskam, E.Klein Velderman, J.Zuethoff, G.van Heck, J.Meyerink, N.Goodijk, A. Beekhuis,
T.Ruys, E.Zuiderhoek, P.Lammertink, A.Janssen, T.Rentink, M.Timmermans,W.de Vries, T.Rentink, H.Kok,
W.Aalderink, F.Smulders, J.Carelsz, M.Mulder, P.v.der Heide, A. Sikora, B.Aalderink en B.Aalderink, M.van
Emst, L. de Groot, J.P. van Dijk, R.Aalderink, M.Eversberg, J.de Jonge, K.Tigchelaar, I.van Mastrigt.
1.

Opening: De voorzitter heet iedereen welkom en constateert dat er een mooie opkomst is, waarvoor
dank.

2.

Ingekomen Stukken/ mededelingen: Afwezig met bericht: P.Salomons, D. Salomons, E. Dibbink en
G.van Laer.
De secretaris leest een aantal ingekomen stukken voor. Het zijn eigenlijk weer de standaard zaken die
aan de orde komen.
Mededelingen: De secretaris leest voor dat we dit jaar met 5 teams uitkomen in de Nationale League,
te weten; 1 team in de 5-mans eredivisie (Bowling de Worp), 4 trio teams ( team Bowling de Worp in
de eredivisie/ team Deventer/ team Wierda makelaars/team Bowling de Worp, voorheen dames trio).
Vanaf heden kunnen wij voor alle sportzaken terecht bij Peter van der Heide. Hij heeft het volledige
vertrouwen van “het huis” om alle zaken hieromtrent te regelen.
De Deventer kampioenschappen worden dit jaar gespeeld op hoogst waarschijnlijk in de week voor 8
Februari 2014. Er wordt gespeeld op Bourbonstreet en we plannen 4 series singles in en 2 series
dubbel op maandag 3 Februari en donderdag 6 Februari. De Finale is op zaterdag 8 Februari 2014.
Bas Bosman en Vanessa van der Heide doen mee aan de dag der kampioenen namens de DBV en
Jeroen Weideman namens Regio Oost.
De DBV gaat in samenwerking met Adrie Janssen op 12 en 13 April 2014 een 50+ toernooi
organiseren in Deventer.

3.

Notulen vorige vergadering: Deze liggen voor iedereen ter inzage op de tafel hebben al langere tijd op
de website gestaan. Hierover zijn geen verder geen vragen dus deze worden hierbij dan ook
goedgekeurd.

4.

Maandag: speelwijze, financieel en bezetting:
Er wordt gespeeld met 11 teams, speelwijze 3 games Europees en we spelen 3 periodes. Speelgeld 30
euro per team per avond. 19.45u ingooien en 20.00u beginnen. Het verschil dat ontstaan is tussen de
begroting en reëel heeft te maken met het feit dat er in de tweede periode een aantal nieuwe teams bij
gekomen zijn.
Theo vraagt nog naar de betekenis op de begroting van 1. DBV slot, dit heeft te maken met de prijzen
en 2. DBV slotavond, heeft betrekking op de hapjes en de drankjes.

5.

Dinsdag: speelwijze, financieel en bezetting:
Er wordt gespeeld met 8 teams, 3 games Amerikaans en we spelen 4 periodes. Elke avond een shootout. Speelgeld 30 euro per team per avond. 19.15u ingooien en 19.30u beginnen. Ook op de dinsdag
zit er een verschil tussen begroot en reëel. Ook hier is er een team bijgekomen.

6.

Donderdag: speelwijze, financieel en bezetting :
Er liggen 2 begrotingen op tafel 1 voor 11 teams en 1 voor 12 teams. Update op de eerste speeldag is
bekend geworden dat we met 10 teams van start gaan, het hele schema wordt hier nog op aangepast.
We spelen in ieder geval 4 games, Europees met persoonlijke punten. Speelgeld is 37, 20 per team per
avond. 19.45u ingooien en 20.00u beginnen

6b

Jeugd: De jeugdleague is moeilijk te begroten aangezien het moeilijk in te schatten is met hoeveel
jeugdspelers we spelen. We spelen op de dinsdagavond, 4 games op 1 baan. Kosten 5,60 per persoon.
De bijdrage van de DBV aan de jeugd gaat omlaag naar 200 euro. Historisch was deze bijdrage 300
euro, maar gelet op de daling van het aantal (jeugd)leden, is het niet langer gerechtvaardigd om dit
bedrag te handhaven. De jeugd heeft overigens een eigen vermogen van 700 euro bij de DBV.
Oliepatronen: Op maandag wordt er gespeeld op Wallstreet gedurende het hele seizoen. De dinsdag
begint op Highstreet en de rest wordt nog bekend gemaakt. De donderdag speelt op Highstreet,
Bourbonstreet en Wallstreet.
Het algemeen leaguekampioenschap is gepland op donderdag 12 Juni 2014

7.

Verslag kascontrolecommissie: Alles is gecontroleerd en alles is goed gekeurd. De voorzitter leest het
verslag van de kascommissie voor en constateert dat alles goed is bevonden.

8.

Rondvraag: Peter Lammertink: met hoeveel teams gaan we op de donderdagavond spelen? Zoals het
er nu uit ziet gaan we met 11 teams starten. (update: we weten inmiddels dat we met 10 teams gaan
spelen)
Gerard van Heck:” kan het speelschema van de verschillende avonden op de website komen?” We
gaan bekijken of dit via League Secretary kan. Dit is namelijk al in gebruik voor de uitslagen op de
site.
Peter van der Heide: ”is er nog te onderhandelen over de oliepatronen op de maandagavond league?”
Dit is in overleg met de andere teamcaptains uiteraard altijd mogelijk.
Jan de Jonge: ”op de eerste speelavond op donderdagavond is team Brinkexpresse vrij gepland!”
Willem Aalderink: ”kan er via de e-mail iets bekend gemaakt kan worden over de zomerleague of
eventuele andere evenementen?” Theo Ruys merkt op dat dit via de mail moeilijk te realiseren is. We
hebben verschillende social-media zoals Facebook, Twitter, Hyves en de website. De verantwoording
om deze regelmatig te checken ligt dus bij de leden zelf.
Eddy Zuiderhoek wil nog even van de gelegenheid gebruik maken om een aantal nieuwe leden uit
Zwolle en Hattem welkom te heten. Aansluitend maken deze nieuwe leden dankbaar van de
gelegenheid gebruik om zichzelf te introduceren. Zij spelen met een team in de hoofdklasse van
District Oost, Team de Blue balls. En ook de voorzitter heet hen namens de DBV van harte welkom.

9.

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering af door iedereen te bedanken voor de aandacht en de
komst en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.

