JAARVERSLAG SECRETARIS VERENIGINGSJAAR 2010
DEVENTER BOWLING VERENIGING.

Het bestuur bestaat momenteel uit:
Iris van Mastrigt als voorzitter,
Theo Ruys als penningmeester,
Erik Klein Velderman als secretaris.
Bea Aalderink voor de ledenadministratie
Voor het wedstrijd secretariaat hebben we nog een vacature evenals voor de PR.
De leden zijn:
Wim Kraaijenzank/ Maandag vroeg,
Berry Aalderink/ Maandag laat,
Peter Lammertink/ Dinsdag,
Willem Aalderink/ Alpha-league,
Pieter Schoemaker/ Donderdag,
Herman Bosman/ Jeugd.
Momenteel zijn er zo’n tiental vrijwilligers die allerlei andere zaken voor de vereniging
doen zoals de wedstrijdleiders, score verwerking en trainers.
Er zijn momenteel 206 betalende leden en 1 erelid
Hiervan zijn 153 mannen en 54 vrouwen.
Er is 1 league vergadering geweest, 1 algemene ledenvergadering en 5
bestuursvergaderingen.
De voorzitter en de penningmeester hebben de bondsvergadering bijgewoond.
We hebben het afgelopen jaar 1 dames trio-team , 3 heren trio-teams en 1 vijf-mans
teams die zijn uitgekomen voor onze vereniging in de nationale leagues.
De jeugd bestaat momenteel uit 15 jongens.
We hebben met z’n allen zo’n slordige 2.552.093 pins omgegooid
De Deventer Kampioenen in 2010 waren:
Jeugd: Pupillen Jongens:
Niels Schepers
Aspiranten Jongens:
Jurrie Wielaard
Junioren Jongens:
Leon Rouw
Dubbels:

Marco Landman, Mario Otte

Dames: A/B Klasse
C Klasse
D Klasse

Vanessa van der Heide
Trudy Rentink
Kim Stegeman

Heren:

A Klasse
B Klasse
C Klasse
D Klasse
Dames Totaal:
Heren Totaal :

Ramon Hilferink
Gerdrik van Laer
Alex Noever
Dennis Orth
Coby Wijgman
Jeroen Weideman

Jeroen Weideman en Coby Wijgman zijn namens Deventer naar de dag der
kampioenen geweest.

De pupillen en junioren hebben meegedaan aan de Jeugd stedenontmoeting in
Zevenaar maar hebben helaas geen finale plaats behaald.
De Senioren hebben meegedaan aan de stedenontmoeting in Apeldoorn en hebben
geen finale plaats behaald.
De 50+ ers hebben meegedaan in Beuningen en hebben geen finaleplaats behaald.
Er zijn weer verschillende toernooien geweest zoals:
Het algemeen League Kampioenschap
De Zomercompetitie
Het Alpha Pinkster Toernooi
Voor uitslagen en foto’s kunt u kijken op onze web-site
www.deventerbowlingvereniging.nl
Er zijn ook weer verschillende oorkondes aangevraagd ten bate van bijzondere sport
resultaten.
Deze kunt u nalezen bij de ingekomen stukken.
Op de valreep van 2010 heeft ons Bowlingcentrum een nieuwe eigenaar gekregen,
Ik wil vanaf deze plaats de familie Aalderink bedanken voor de afgelopen 38 jaren en
hen alle geluk en gezondheid toewensen, en uiteraard de familie Lagerweij welkom
heten en hopen op een prettige samenwerking voor nog eens een periode van
minimaal 38 jaar.

Namens de secretaris,
Erik Klein Velderman

