
Notulen Algemene Ledenvergadering bv Westerpark 
 
 
16 augustus 2017 
 
Aanwezig: 
 
22 leden, 5 bestuursleden 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Goedkeuring Notulen ALV 2016 
3. Kascommissie 
4. Jaarverslag Voorzitter 
5. Jaarverslag Wedstrijdzaken 

- Nieuw voorstel speelformat (maandagleague/dinsdagleague 
- Interleague (trio tussen Westerpark/Dekker/Leiderdorp/Leiden) 
- Begintijd dinsdagleague 

6. Jaarverslag Penningmeester 
7. Verkiezingen 

- Aftredend en herkiesbaar: Wedstrijdzaken (Dave Wouters) 
- Aftredend en herkiesbaar: Penningmeester (Nico Beute) 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
1. Opening 

 
Leo (voorzitter) opent de vergadering om 20:00uur en heet iedereen welkom. 
Tevens vraagt hij of er iets op de agenda moet komen wat besproken moet worden, hierop 
geen reactie. 

 
2. Goedkeuring Notulen ALV 2016 

 
Notulen d.d. 30-11-2016 zijn goedgekeurd. 

 
3. Kascommissie 

 
De kascommissie moet nog de jaarstukken nakijken, dit was niet mogelijk voor de ALV van  
16 augustus 2017. 
 
De jaarstukken zijn goedgekeurd door Ruud Groenewegen en Ruben van der Perk op 
3 oktober 2017. 

 
4. Voorzitter 

 
Leo bedankt de rest van de bestuursleden voor het afgelopen jaar en van de feestcommissie 
voor het feestavond! Dit was een fantastisch feest! 
En genoten van de stedenontmoeting en de TZC. 
Er waren paar kleine problemen op de maandag met de banen en onderhoud. Maar dit is 
samen met paar teamcaptains en met Marco opgelost 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Wedstrijdzaken 
 

Aantal punten voor verleden en toekomst 
Verleden: bijna geen problemen afgelopen seizoen, we hebben leuke toernooitjes gehad en  
een podium die we kunnen gebruiken voor de komende jaren. 
Toekomst:  
Maandag 11 teams 
Dinsdag 12 teams 
Woensdag: nog maar 12 inschrijvingen 
 
Dinsdag gaan we later beginnen met de huisleague. Dus van 19:30 naar 20:00. Dit komt veel 
mensen beter uit ivm werk en avondeten. Om 19:45 gaan de banen aan om in te gooien. 
 
Nieuw format voor de dinsdag, ingebracht door Eelco! Dave verteld er kort iets over. 
We proberen elk jaar paar kleine veranderingen toe te passen om de competitie iets 
spannender te maken.  
Aankomend seizoen willen we na 2 periodes een position round houden waarna er 2 poules 
gemaakt worden van nr 1-6 en 7-12. Deze spelen in hun eigen poule nog 2 keer tegen elke 
tegenstander waarna er weer een position round is waarna er in beide poules een nr 1,2 en 3 
uitkomt. 
 
Stemmingsronde: Maandag onder de aanwezige leden unaniem niet! Dinsdag onder de 
aanwezige leden unaniem wel! 
 
Er is een initiatief tussen verschillende verenigingen om 1 keer per maand (8 speelavonden)  
tegen elkaar te strijden (leiden, Leiderdorp, dekker en westerpark. 3 teams kunnen er 
meedoen per vereniging. Het format is een trioteam met handicap. 
 
We hebben een nieuw vereniging shirt, deze is te koop via de vereniging. 
Deze kan je gebruiken voor huisleaque, NMTL, stedenontmoeting, TZC enz. Kosten komen uit 
rond de 40euro, eventueel met sponsering kan het shirt goedkoper worden. 

 
Er is een vraag gesteld vanuit de maandagleague om het huistoernooi een keer op een 
maandag te houden, nu is dit altijd op een dinsdagavond. 
Tijden de herfstvakantie als pilot voorronde op de maandag en dinsdag voorronde maar dan is 
de finale wel op de dinsdag. 

 
Kalender is bijna klaar en komt op de site te staan 
4 en 5 september eerste speelavonden. 

 
Trainen zaterdag kan er geolied worden, wel doorgeven t/m donderdag. 

 
6. Penningmeester 

 
Van het bowlinghuis hebben we te horen gekregen dat de baanhuur weer omhoog gaat. 
We moeten eerst afwachten wat deze verhoging gaat worden en/of de vereniging dit gaat 
opvangen of moeten we een kleine verhoging toepassen. 
Op de begroting ontbreekt de post “shirtjes”, deze dient nog toegevoegd te worden. 
 

7. Verkiezingen 
 

Verkiezingen voor wedstrijdzaken en penningmeester. 
Beide worden herkozen! 
 
 
 
 
 



8. Rondvraag 
 

Vincent vraagt over eventuele pinbetaling: 
Dave geeft aan dat dit best duur is om dit te doen, is gewoon niet rendabel. Wat wel gedaan 
kan worden is om per 10 wedstrijddagen per keer te betalen en dit dan te storten naar de 
vereniging. Dit mag ook per speelavond! 
 
Frans vraagt of de handicap regeling aangepast kan worden. Of dit per 12 of 16 games 
berekend kan worden ipv over elke speelavond: 
Dave geeft aan dat dit bijna niet op te lossen is. Dave schrijft het op en gaat er naar kijken. 
 
Viola geeft aan dat de tijden van de dinsdag veranderd worden en dat de ingooitijd aangaat. 
Maar de maandag begint steeds later, ingooitijd begint pas 20:30 en deze zou dan om 20:20 
moeten starten: 
Marco Hofman geeft aan dat de ingooitijd aangaat op de afgesproken tijden! 
Eerste maandag gaan we dit vragen aan de teamcaptains. 
 
Michael geeft aan dat roken hinderlijk is: 
Leo geeft aan dat als je moet wachten dat dit dan niet mag. Als dit gevraagd wordt met 
wederzijdse goedkeuring is dit goed!. 
 
Frans heeft de vraag over mobiele telefonie, dit is soms echt te gek voor woorden: 
Leo geeft aan dat teamleden dit onderling met elkaar moeten regelen. 
Plus elkaar erop aanspreken. 
 

9. Sluiting 
 

Leo sluit de vergadering!!! 


