
Notulen Algemene Ledenvergadering bv Westerpark 
 
 
11 oktober 2018 
 
Aanwezig: 
 
18 leden, 5 bestuursleden 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Goedkeuring Notulen ALV 2017 
3. Kascommissie 
4. Jaarverslag Wedstrijdzaken (Dave Wouters) 
5. Jaarverslag Penningmeester (Nico Beute) 
6. Verkiezingen 

- Aftredend en herkiesbaar: Secretaris (Michael Beute) 
- Aftredend en niet herkiesbaar: Penningmeester (Nico Beute) 

7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
1. Opening 

 
Leo (voorzitter) opent de vergadering om 19:30uur 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 2017 

 
Notulen d.d. 16-08-2017 zijn goedgekeurd. 

 
3. Kascommissie 

 
De jaarstukken zijn goedgekeurd door Ruud Groenewegen en Ruben van der Perk op 
10 oktober 2018. 
 
Kascommissie voor 2018-2019 wordt gedaan door Leo Driessen en Aad Maatjes 

 
4. Voorzitter 

 
Leo bedankt de rest van het bestuur voor het afgelopen jaar. 
 
Verteld dat het weer een bewogen jaar is geweest. 
Nico Beute heeft einde van het bowlingseizoen een hersenbloeding gehad waardoor hij 
genoodzaakt is te stoppen met zijn bestuursfunctie maar dat Eelco zich heeft aangemeld om 
dit van Nico over te nemen, moet alleen nog gekozen worden. 
Namens de vereniging krijgt Nico een seizoenskaart van ADO Den Haag. 
 
Maar er is ook positief nieuws en dat is dat Xander van Mazijk Wereldkampioen is geworden! 
En dat velen van ons hebben genoten van zijn prestatie. 
 

5. Wedstrijdzaken 
 

2017-2018 
Mooiste is dat Xander van Mazijk Wereldkampioen is geworden. 
En dat hij heeft meegedaan met een Duits spelprogramma. 
 
Hoge scores met Harry Meijer na 42 jaar bowlen eindelijk een 300 game. 



 
Danielle en Eline zijn dubbel kampioen geworden C-klasse tijdens de 
Nederlandse Kampioenschappen 
 
Stedenontmoeting zijn we 4de geworden van Nederland. 
Dit was weer een leuk event waar we elk jaar toch weer de finale halen. 
 
Nico Thienpondt is 2de geworden op de Nederlandse Kampioenschappen 50+ 
 
Danielle en Shirley hebben het Eurogate toernooi geworden. 
 
Al met al is het weer een mooi sportief jaar geweest. 
 
2018-2019 
Qua teams hebben we niet te klagen. 
Maandag zit vol met 12 teams 
Dinsdag zit vol met 12 teams 
Woensdag zit vol met 24 spelers 
 
Interleague wat door Bowlingvereniging Dekker werd georganiseerd gaat niet door ivm te 
weinig teams 
 
Er is weer Halloween toernooi dus voor degene die zich nog niet hebben ingeschreven doe 
dat snel! 
 
Grote Clubactie is er weer dus koop loten zodat de vereniging weer wat extra krijgt voor extra 
prijzen tijdens de toernooien. 
 
Het jaar is pas begonnen maar dat weerhoud Fedor Casemier en Jeroen van Geel niet om 
een 300 game te gooien. 
 
Dat gaat wat beloven aankomend jaar! 
 
Trainen op de zaterdag kan nog steeds, graag t/m donderdag doorgeven ivm oliën van de 
banen 

 
6. Penningmeester 

 
We hebben een goed jaar gedraaid waarin we wat extra’s hebben kunnen doen zoals een 
bijdrage vanuit de vereniging voor Westerpark shirts. 
Ook hebben we mooiere prijzen voor de huistoernooien. 
Vanuit het bowlinghuis hebben we al te horen gekregen dat er een verhoging komt ivm de 
BTW verhoging. 
 
Nico bedankt iedereen voor de laatste jaren en vindt het jammer dat  hij door deze 
omstandigheden moet stoppen met zijn taak als penningmeester. 
 

7. Verkiezingen 
 

Michael Beute wordt herkozen als secretaris 
Eelco Wagenaar wordt gekozen als penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Rondvraag 
 

- Kan de ALV voor aanvang van het nieuwe seizoen gehouden worden zodat er 
eventueel nog aanpassingen gedaan kunnen worden? 
• Voortaan gaan we ALV voor aanvang van het nieuwe seizoen houden. 

- Blijven de NTL thuiswedstrijden gesponseerd worden door de vereniging. 
• Ja om het bowlen in de NTL te stimuleren blijven we dit houden. 

Vroeger kreeg het eredivisie team sponsering voor het trainen van de jeugd 
maar doordat we geen jeugd meer hebben is afgesproken dat elk team hun 
thuiswedstrijden betaald wordt door de vereniging. 

- Gaan we elk jaar een groot eindfeest houden? 
• Nee we hebben wel de intentie om elk 5 jaar een feest te organiseren. 

 
9. Sluiting 

 
Leo sluit de vergadering!!! 


