DBV Nieuwsbrief
Algemene Ledenvergadering

Bowlen in

Op woensdag 30 augustus 2017 vindt de jaarlijkse
Algemene Leden- en Leaguevergadering (ALV) plaats.
We kijken daarbij terug op het afgelopen jaar en
blikken vooruit op het komende seizoen. De agenda
en stukken zullen beschikbaar komen via de website
van de Deventer Bowling Vereniging. De vergadering
begint om 20.00 uur in de grote zaal van Buitensociëteit en Bowling ‘De Worp’.

Bij de DBV kun je niet bowlen op woensdagavond,
maar in Zutphen wel! BV Zutphen heeft een heel
gezellige dubbel-league op woensdagavond.
Hoewel er per game maar twee personen per team
op de baan staan, mag het team uit veel meer personen bestaan. Iedere woensdag worden er vier games
gespeeld. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Marco van Houten
(wedstrijdzaken@bowlingverenigingzutphen.nl).

Nieuw bestuur ?!
Vast onderdeel van de ALV is het agendapunt
‘bestuursverkiezing’. Zoals vorig jaar aangekondigd,
zijn Iris van Mastrigt (vz) en Theo Ruys (secr/pm) in
augustus aftredend en niet herkiesbaar voor een volgende bestuursperiode. De DBV is daarom op zoek
naar enthousiaste leden die het stokje willen
overnemen en de DBV de komende jaren richting
willen geven. Als je interesse hebt om de DBV verder
te helpen, neem dan contact op met Iris van Mastrigt
(irisvanmastrigt@hotmail.com) of Theo Ruys (ruys@mac.com).

Lustrum in 2018
In 2018 bestaat de DBV 45 jaar. Tijd voor weer een
partijtje! In 2013 hebben we een prachtig ‘Las Vegas’style feestje gevierd in onze eigen Buitensociëteit en
Bowling ‘De Worp’. We zijn op zoek naar creatieve
leden die voor 2018 weer een spetterend lustrumevenement willen organiseren. Geïnteresseerden
kunnen zich opgeven bij Erik Klein Velderman
(klein-velderman@home.nl).

Leagues komend seizoen
Komend seizoen organiseert de DBV weer trioleagues op maandag-, dinsdag- en donderdagavond.
De maandagleague heeft zeven teams, de dinsdagleague zes teams en de donderdagleague heeft acht
teams. In alle leagues is er ruimte voor extra spelers
of zelfs een extra team. Dus vrienden, kennissen of
buren, die ook wel regelmatig willen bowlen, zijn van
harte welkom bij één van de leagues.

Zomercompetitie
De zomercompetitie van Bowling ‘De Worp' is al in
volle gang. Maar er is nog meer dan voldoende tijd
om de zes voorronden te gooien. De zomercompetitie is een uitstekende manier om weer in vorm te
komen voor het nieuwe seizoen. De finale is op
dinsdagavond 29 augustus.

NK Teams
Komend seizoen start de NBF met een nieuw teamevent: de Nederlandse Kampioenschappen Teams.
Het is een vijfmans-event bestaande uit drie games
Baker Format en drie games traditionele wijze. Een
team bestaat uit minimaal vijf (en maximaal tien) personen, maar er moeten steeds minstens twee dames
en twee heren op de baan staan. De voorronde vindt
plaats op zaterdag 23 september in Arnhem. Belangstellenden kunnen zich melden bij Erik Klein Velderman (klein-velderman@home.nl).

Contributiebetalingen
Met ingang van komend seizoen gaat de NBF anders
om met het af- en aanmelden van leden. Leden die
hun contributie niet voor 1 september voldaan
hebben, worden uitgeschreven als lid bij de NBF, en
dus ook bij de DBV. We vragen dan ook iedereen die
volgend jaar bij de DBV blijft bowlen om de contributie vóór 25 augustus over te maken, zodat we de NBF
tijdig kunnen doorgeven wie er komend jaar lid blijft.
Leden die hun contributie per incasso betalen hoeven
uiteraard niets te doen.

Het bestuur wenst iedereen een prachtige zomer toe en ziet iedereen graag terug op
woensdag 30 augustus 2017 om 20:00 uur bij de Algemene Ledenvergadering.
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