JAARVERSLAG SECRETARIS VERENIGINGSJAAR 2011
DEVENTER BOWLING VERENIGING.
Het bestuur bestaat momenteel uit:
Iris van Mastrigt
voorzitter
Theo Ruys
penningmeester
Erik Klein Velderman
secretaris
Bea Aalderink
ledenadministratie
Wedstrijd secretariaat
vacature
PR en communicatie
vacature
De leden zijn:
Jaap Norbruis
Berry Aalderink
Jeroen Weideman
Pieter Schoemaker
Herman Bosman

Maandag vroeg
Maandag laat
Dinsdag
Donderdag
Jeugd

Momenteel zijn er zo’n tiental vrijwilligers die allerlei voorkomende zaken voor de
vereniging doen, zoals de wedstrijdleiders, score verwerking en trainers.
Op dit moment zijn er 201 betalende leden en 1 erelid, waarvan 152 mannen,
49 vrouwen en 13 jeugdleden
Verspreid over het jaar zijn er een aantal vergaderingen geweest waarvan, 1 league
vergadering, 1 algemene ledenvergadering en 5 bestuursvergaderingen. Daarnaast
hebben de voorzitter en de penningmeester de bondsvergadering bijgewoond.
Onze vereniging werd het afgelopen jaar vertegenwoordigd in de nationale leagues
met, 1 dames trio-team , 3 heren trio-teams en 1 vijf-mans teams.
We hebben met z’n allen zo’n slordige 2.085.251 pins omgegooid
De Deventer Kampioenen in 2011 waren:
Jeugd:
Pupillen Jongens:
Aspiranten Jongens:
Junioren Jongens:

Jordy Klunder
Dennis Orth
Tom Pijnappel

Dubbels:

Willy Tibben, Erik Klein Velderman

Dames:

Heren:

A/B Klasse
C Klasse
D Klasse

A Klasse
2e plaats
B Klasse
C Klasse
D Klasse
Dames Totaal:
Heren Totaal :

Cyrilla Boogerd
Joke de Bruin
Salima Nikkels

Leon Rouw
Erik Klein Velderman
Erik Stevens
Ad Top
Jan Meijerink
Cyrilla Boogerd
Leon Rouw

Er is helaas niemand naar de dag der kampioenen geweest.
Dit jaar hebben we een vernieuwde website gekregen. Ook zijn we met een
professionele mobiele bowling baan op pad geweest om de Bowlingsport te
promoten bij het publiek. We bezochten de opendag bij de Go Ahead Eagles en
waren prominent aanwezig in het park tijdens het Wervelende Worp Weekend in
September 2011.

De jeugd heeft in 2011 geen steden gespeeld (wel in dec. 2010 en Jan. 2012)
De Senioren hebben meegedaan aan de stedenontmoeting in Deventer en hebben
een finale plaats behaald daarnaast hebben zij ook de finale gespeeld in Schiedam.
De 50+ ers hebben geen stedenontmoeting gespeeld
Er zijn weer verschillende toernooien geweest zoals:
Het algemeen League Kampioenschap
De Zomercompetitie
Deventer Open (voorheen 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.
Al met al weer een bewogen jaar in een economische slechte tijd!

Namens de secretaris,
Erik Klein Velderman

