DEVENTER BOWLING VERENIGING
p/a Buitensociëteit & Bowling “De Worp”
Twelloseweg 1a
7439 AS Deventer

N"#$%&'
A%)&*&'& L&-&'.&/)0-&/1') (ALV)
woensdag 31 augustus 2016

Aanwezig: Iris van Mastrigt (vz), Theo Ruys (secr), Marco Eversberg, Floris Jan Visser, Willem
Salomons, Mirjam Diks, Hennie Roskam, Gerard van Heck, Marcel Mulder, Ineke Bijsterveld, Hubke
Nauts, Jan-Pieter van Dijk, Jan Zuethoff, Erik Klein Velderman, John Carelsz, Anja Beekhuis, Eddy
Zuiderhoek, John Eijsermans, Bea Aalderink, Berry Aalderink, Jan de Jonge, Leon Rouw, Peter van
der Heide, Lodewijk Lagerweij, Vanessa van der Heide, Willem Aalderink, Henk Kok, Ellen van der
Ent, Joke de Bruin, Henk Lammers, Kees Sterrenburg.
Totaal: 31 leden.

Afwezig (m.k.): Peter van der Veen, Raymon Zuiderhoek.
Totaal: 2 leden.

1. Opening
Iris opent de vergadering om 20:17 uur en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Theo krijgt het woord en doet verslag van twee vergaderingen:
NBF Bondsvergadering van zaterdag 11 juni in Harderwijk:
• 31 van de 108 verenigingen waren aanwezig,
• verenigingen met grijze leden (Heiloo) blijken niet te worden bestraft,
• begroting 2017: min-of-meer een kopie van voorgaande jaren, ondanks nieuwe bowlingpassen,
• sportreglement: berekening van gemiddelde blijft hetzelfde (i.p.v. over het gemiddelde van
drie jaar), en
• nieuwe werkwijze ledenadministratie en contributiebetaling per 2017/18: contributie zal
eerder afgeschreven worden: medio mei/juni 2017
RCT Oost Overleg van maandag 13 juni in Zutphen:
• aanwezig namens NBF: Elco Gorter (NBF Bestuur) en José Verberk (NBF Bondsbureau),
• aantal verenigingen van RCT Oost viel tegen (wel waren er een aantal RTL teams),
• RCT Oost gaat gewoon door, enige (belangrijke) vacature: coördinator RTL; er is een
brandbrief gestuurd naar de RTL teams voor een coördinator, en
• volgende bijeenkomst is in oktober 2016
3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken voor de ALV. Theo leest de lijst met afwezigen voor.
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4. Verslag Leaguevergadering van woensdag 26 augustus 2015 en
Verslag Algemene Ledenvergadering van woensdag 16 maart 2016
De verslagen van beide vergaderingen worden goedgekeurd.
Hubke Nauts meldt dat hij zich had afgemeld bij de ALV van woensdag 16 maart 2016.
5. Wijziging van Statuten
6. Wijziging van Algemeen Reglement en Huisleague Reglement
Het bestuur had gehoopt met afgeronde wijzigingsvoorstellen te kunnen komen, maar is daar
door tijdsdruk helaas niet in geslaagd. Bij de eerstvolgende ALV in augustus 2017 zullen de
statuten en reglementen alsnog ter wijziging aangeboden worden. Het bestuur meende echter
dat de vereniging er baat bij zou hebben als de belangrijkste wijzigingen nu al geëffectueerd
zouden worden. Het bestuur doet dan ook het voorstel om een aantal wijzigingen te ‘gedogen’,
vooruitlopend op de formele wijzigingen bij de eerstvolgende ALV.
Naar aanleiding van het voorstel worden er een tweetal opmerkingen geplaatst:
• Invallen. De ‘vliegende keep’ mag in de desbetreffende league teamloos zijn, maar moet
uiteraard wel lid zijn van de DBV.
• Emails. Bij het versturen van emails mogen niet alle email-adressen openbaar gemaakt
worden. Dus allemaal aparte emails versturen of emails versturen via Blind Carbon Copy.
De vier voorgestelde wijzigingen worden aangenomen.
7. Secretarieel Jaarverslag 2015/16
Theo leest de laatste alinea van het jaarverslag voor waarin het bestuur haar zorgen uitspreekt
voor de toekomst. Het secretarieel jaarverslag wordt daarna goedgekeurd.
8. Financieel Jaarverslag 2015/16
Theo geeft nog een toelichting. Door het vertrek van penningmeester Roy Apeldoorn ‒ enkele
dagen voor de ALV van maart 2016 ‒ wordt nu pas de resultaatrekening van 2015 behandeld.
Vooruitlopend op de toekomstige statutenwijziging is het boekjaar van 2015 uitgebreid met het
eerste half jaar van 2016. Er is een verlies geleden van €1600, voornamelijk doordat er maar een
jaar contributie-inkomsten zijn geweest, maar wel anderhalf jaar uitgaven. Het jinancieel
jaarverslag wordt goedgekeurd.
9. Maandagleague
Peter van der Veen is afwezig; Theo doet verslag.
De oorspronkelijke begroting was gebaseerd op 10 teams, uiteindelijk met 9 teams gespeeld,
daardoor is het resultaat anders dan begroot. Positief saldo van €353.
Komend seizoen: nog maar zeven teams: vier periodes van zeven rondes en een position round.
Speelgeld blijft hetzelfde: €30. Het team ‘Bowling Concurrent’ (Constant Barendsen, Chantal van
Berkel, Erwin Bosch, Alex Noever) heeft in de zomer besloten om te stoppen. Veel teams (Spirit,
Riwa, Gelderlander, 7e Hemel) hebben moeite gehad om de teams vol te krijgen.
Als gevolg van zijn ongeluk vorig jaar stopt Peter van der Veen zelf met bowlen: hij kan niet meer
op het niveau spelen wat hij zou willen. Hij blijft wel de maandagavondleague coördineren. Peter
is er de eerste week afwezig; Willem Kraaijenzank zal de eerste week organiseren. Jan de Jonge
zal assisteren bij de scoreverwerking.
Kees Sterrenburg vraagt waarom er niet op 10 oktober gespeeld wordt. Theo antwoordt dat die
avond de banen verhuurd zijn.
Henk Kok meldt dat Spirit in de problemen zit. Dit team heeft drie afvallers en heeft nog slechts
drie spelers: Henk Kok, Willem Aalderink en Antoon Wierda; Peter van der Heide kan niet langer
altijd op maandag gooien. Spirit vreest dat het niet het gehele jaar een team op de been kan
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brengen. Staande de vergadering zijn er verschillende leden die ook wel bij Spirit willen spelen,
waaronder Anja Beekhuis en Jan de Jonge.
De maandagleague zal ‘eenvoudige’ oliepatronen gebruiken; vorig seizoen heeft het hele jaar
hetzelfde patroon gelegen.
10. Dinsdagleague
Jan-Pieter van Dijk doet het woord. Het is een mooi seizoen geweest: het was spannend tot de
laatste game. De kas is gecontroleerd door Miranda van Zeist.
Komend seizoen: zes teams, drie periodes van tien speelavonden en een position round.
Er is minder geld begroot voor geldprijzen, maar alle deelnemers zullen een presentje krijgen.
Dinsdag 13 september valt uit. We zouden deze speelavond in de herfstvakantie kunnen inhalen
of een position round kunnen laten vervallen. Bij de eerste avond zullen de teamcaptains
gevraagd worden.
11. Donderdagleague
Willem Salomons doet het woord. Vorig jaar was de begroting gebaseerd op tien teams, maar er
waren er uiteindelijk maar negen. De kas is gecontroleerd door Peter van der Heide.
Komend seizoen: acht teams (op laatste moment hebben de Holthakkers zich terug getrokken),
vier periodes van zeven rondes en een position round. Het speelgeld blijft hetzelfde: €37,20. Vier
periodes, vier verschillende oliepatronen.
12. Jeugd
Iris doet verslag van de stand van zaken. Jeroen Weideman is gestopt met de begeleiding en
training van de jeugd van de DBV. Als gevolg is het voortbestaan van de jeugdafdeling van de DBV
op losse schroeven komen te staan. Het bestuur is in gesprek met Bowlingvereniging Zutphen
om te onderzoeken of er een verregaande vorm van samenwerking mogelijk is. BV Zutphen heeft
een goedlopende jeugdafdeling en beschikt ook over een gediplomeerde bowlingtrainer. Een
mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat er alternerend, om de week in Deventer en Zutphen
getraind zal gaan worden. Er zijn echter nog geen dejinitieve afspraken met BV Zutphen.
Enkele ouders van jeugdspelers reageren. De meeste ouders zijn niet in het bezit van een auto en
kunnen derhalve niet om de week naar Zutphen. Bovendien geeft een meerderheid van de
ouders aan dat ze helemaal niet naar Zutphen willen, maar in Deventer willen blijven bowlen. De
kinderen willen eigenlijk gewoon elke woensdag een balletje te gooien: de ene week in een
jeudleague; de andere week als training.
Iris antwoordt dat de DBV geen bowlingtrainers meer heeft en bovendien niet voldoende
jinanciële middelen heeft om een trainer in te huren. Theo voegt toe dat er wel wat budget is,
maar niet te veel; zo'n €20 per jeugdlid. Theo meldt ook dat er (in tegenstelling tot het afgelopen
seizoen) wel betaald zal moeten worden voor baanhuur. Dit betekent dat bowlen voor de
jeugdleden een stuk duurder zal worden dan het afgelopen seizoen.
Iris vervolgt dat er ook een jeugdcommissie zal moeten komen die de trainingen, jeudleagues,
externe wedstrijden, etc. coördineert en begeleidt. Een jeugdcommissie is er op dit moment ook
nog niet. Wellicht dat er ouders zijn die een rol willen vervullen in deze commissie. Vanuit de
ouders is er (nog) geen animo.
Het bestuur zal de (ouders van de) jeugdleden op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond
het zoeken naar een jeugdtrainer en de toekomst van de jeugd.
13. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie
Er is geen verslag van de kascommissie, maar alle jinanciële verslagen zijn wel gecontroleerd en
correct bevonden. De kascommissie meldt wel dat de controle rommelig is verlopen: alle leagues
en het bestuur op verschillende tijdstippen. Voorstel voor volgend jaar: twee weken voor ALV
een avond waarop alle administraties gecontroleerd zullen worden.
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Miranda van Zeist is komend seizoen geen lid meer van de DBV en verlaat de kascommissie.
Peter van der Heide blijft nog een jaar in de commissie en Raymon Zuiderhoek treedt toe tot de
commissie. Mark Timmermans is reserve. Jan de Jonge meldt zich ook als reserve, en zal vanaf
2017/18 ofjicieel reserve worden.
14. Wedstrijdzaken
Erik Klein Velderman krijgt het woord en benoemt enkele wedstrijdzaken voor het komende
seizoen:
• NLs. De DHV heeft komend seizoen drie externe teams: twee NTL teams en één regioteam.
• Deventerkampioenschappen 2017. De voorrondes zullen gespeeld worden in de tweede
week van januari. De jinales zijn op zaterdag 14 januari 2017. Het oliepatroon is Highstreet.
• Ton Zandboer Cup. Het Deventer scratch-team is afgelopen seizoen derde van Nederland
geworden! Het team zal komend seizoen nog verder proberen te komen.
• Het DBV Leaguekampioenschap 2017 zal plaatsvinden op donderdag 8 juni 2017.
• De volgende toernooien worden komend seizoen gespeeld in Deventer: Deventer 50+,
Deventer Open 2017 (aka Deventer Pinkstertoernooi), en het NK 50+ Dubbels.
15. Bestuursbeleid
Iris meldt dat het bestuur zich zorgen maakt over de DBV. Er is een verdere terugloop in het
aantal leden; gelukkig is dit nog niet merkbaar binnen de leagues. Het kader is verder te smal: er
is geen trainer meer, het bestuur is onderbezet, en er is geen jeugdcommissie meer. Het bestuur
gaat op zoek naar (tenminste) een derde bestuurslid. En het huidige dagelijkse bestuur wil in
augustus 2017 plaatsmaken voor een enthousiaste nieuwe ploeg.
Het bestuur wil het komende seizoen het huidige bestuursbeleid continueren: de kern van de
vereniging wordt gevormd door de drie avondleagues, en daar blijft de focus liggen. De terugloop
van het ledental wordt wel zorgelijk: hopelijk blijft het aantal teams van de diverse leagues ook
in 2017/18 gelijk. Misschien is (op termijn) een ander format nodig.
Wat betreft opleidingen blijft het streven om nieuwe wedstrijdleiders op te leiden; als er
tenminste cursussen in de buurt zijn. Daarnaast is het uiterst nodig om een nieuwe (assistent)
bowlingtrainer op te leiden: de DBV heeft nu geen (actieve) trainers meer.
Wat betreft het Deventer Pinkstertoernooi (aka Deventer Open): net als voorgaande jaren
krijgen DBV leden €5 korting.
16. Begroting 2016/17 en vaststellen Contributie 2017/18
Theo bespreekt de begroting voor 2016/2017. De begroting van de vereniging is vrijwel
hetzelfde als voorgaande jaren. In voorgaande jaren deden er twaalf teams mee aan het
Leaguekampioenschap; voor het seizoen 2016/17 zullen er acht teams gaan strijden om het
leaguekampioenschap: drie van de maandag (7 teams), twee van de dinsdag (6 teams), en drie
van de donderdag (8 teams).
Er is nog geen begroting voor de jeugd: die zal worden gemaakt als er meer duidelijkheid is over
de invulling van de jeugd.
De contributie voor het seizoen 2017/2018 (die in de zomer van 2017 geïnd zal worden) blijft
gelijk.
17. Bestuursverkiezing
Iris en Theo zijn in augustus 2017 aftredend en dan niet herkiesbaar.
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18. Rondvraag
Mirjam Diks: wat is de maximale handicap? Iris: het is een percentage van je gemiddelde, met
een maximum van 56. Mirjam: kan dit verhoogd worden? Ze vindt dat in de donderdagleague
altijd dezelfde teams bovenaan staan. Marco Eversberg merkt op dat komend seizoen ook de
minder sterke teams in de prijzen kunnen en zullen vallen.
Gerard van Heck vindt de peildatum van mei/juni voor de contributie erg vroeg. Theo antwoordt
dat de soep niet zo heet gegeten zal worden: maar de contributie zal wel eerder betaald moeten
worden dan augustus/september zoals voorheen. Lodewijk merkt terloops op dat de kans dat de
baanhuur volgend jaar verhoogd zal worden niet al te groot is.
Jaap Norbruis vindt het jammer dat niet alle emails aan het bestuur beantwoord worden. Theo
merkt op dat hij emails zoveel mogelijk probeert te beantwoorden. Hij geeft wel aan dat niet alle
emails die via de website verstuurd worden bij het bestuur aankomen. Bij urgente zaken raadt
hij aan om het betreffende bestuurslid te bellen. Het is ook mogelijk om bestuursleden tijdens de
leagueavonden persoonlijk aan te spreken.
19. Sluiting
Iris sluit de vergadering om 21:54. Ze bedankt iedereen voor zijn of haar komst en nodigt een
ieder uit voor een drankje aan de bar.
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