
dinsdag 20 augustus 2019 
21:00 

Algemene Ledenvergadering bv Westerpark 2019 
  
Zondag 25 augustus 2019, 19:30 uur 
  
Agenda 
  

1. Opening (voorzitter opent de vergadering) 
  

2. Goedkeuring Notulen ALV 2018 
  

3. Kascommissie 
  

4. Jaarverslag Wedstrijdzaken (Dave Wouters) 
  

5. Jaarverslag Penningmeester (Eelco Wagenaar) 
  

6. Verkiezingen 
• Voorzitter:          Aftredend en herkiesbaar. 
• Wedstrijdzaken:    Aftredend en herkiesbaar. 

  
7. Aandachtspunten:  

• Wil er iemand de huistoernooien organiseren (prijsjes, flyer enz); 
• Contributieverhoging NBF en/of baanhuur verhoging; 
• Tijden dat ingooitijd begint. 

  
8. Rondvraag 

  
9. Sluiting 

12 leden 5 bestuursleden 
  
1. Leo opent vergadering om 19:37 
  
2. Goedgekeurd 
  
3. Kascommissie is nog niet gebeurd dus kunnen nog geen goedkeuring geven. 
Controle vind later plaats en wordt op de site gezet of die is goedgekeurd of afgekeurd en 
wat we gaan doen 
  
4. Halloween toernooi een nieuw format voor aankomend jaar, wellicht heeft er iemand een 
idee 
Dave past nog alle flyers aan zoals stedenontmoeting en dergelijke 
  
Leo vraagt of er iemand nog vragen heeft. 
  
Vincent vraagt of er nog wat sponsering is… Dave geeft aan dat dit hetzelfde blijft zoals 
afgelopen jaar. 
  
Nico Beute vraagt hoelang ingooi tijd is…. Dave geeft aan 15 minuten van te voren op 
dinsdag en 10 minuten op maandag en woensdag. 
Dus op dinsdag 19:30 
En op de maandag 20:15  



Format van de leagues blijft hetzelfde. 
  
Dave geeft aan dat we het even gaan vragen op de eerste speeldag wat de nieuwe tijden 
gaan worden. 
  
5. Eelco heeft het van Nico overgenomen. 
Winst van 1740 euro 
  
Michel geeft aan dat het misschien goed is om te kijken naar de transacties kosten. 
Kan dit niet goedkoper, misschien naar KNAP 
  
Ruud vraagt of er nog polo's besteld worden, de kosten daarvan staat niet op de begroting 
  
Aankomend jaar staat nu op de post een nieuw bowlingsysteem. 1000euro voor 3 jaar. 
In ruil hiervoor geeft het huis elke laatste speeldag van de maand bittergarnituur. 
  
(Dave verteld wat ongeveer de volgorde is van wat de verandering zijn van de bowling) 
  
Henk vraagt of de banen NBF goedgekeurd zijn….. Dave geeft aan dat de banen tot 20 
september 2020 zijn goedgekeurd. 
  
De banen gaan naar 16,25euro per uur, een verhoging van 50cent per uur vanaf 1 januari 
2020 
Eelco geeft dat hij dit naar 16,00 heeft gebracht voor het hele seizoen. 
Deze verhoging neemt de vereniging voor de kiezen. 
  
Wij mogen zelf bij de proshop bestellen, dus goedkoper inkopen. Boven de 50euro  
Dus de prijzen voor de huistoernooien kan je nu eventueel nu zelf kiezen via bowltech 
  
Wedstrijd inhalen kost 10 euro extra en dat gaat direct naar het bowlinghuis. 
Streven is invallers regelen en op de dag zelf gewoon te spelen. 
Mag niet invallen tegen je eigen team 
  
6. Voorzitter wordt herkozen 
Wedstrijdzaken wordt herkozen 
Jeugdzaken (Mandy van de Louw) gaat stoppen met haar functie 
  
7. Kevin Koenen wil een huistoernooi organiseren, hij bied zich vrijwillig aan ;) 
En is ons nieuw 5de persoon in het bestuur. 
  
8. Leo wil iets toevoegen over de Grote Clubactie. 
Leo is online aangemeld bij de grote clubactie. 
Er is een mogelijkheid dat we online loten kunnen verkopen. 
We kijken nog naar een opzet. 
  
Dorinda vraagt of er nog een nieuwe kascommissie moet worden herkozen. 
Kascommissie mag het 2 jaar doen  
  
Henk geeft aan dat hij blij is dat hij bij onze vereniging zit en hij gaat steeds beter gooien en 
is daar blij mee. 
  



Mike 1 vraagt naar de monteur… officieel is Marco nog steeds de monteur. 
Er gaan wat geruchten dat marco weg gaat maar dat is nog niet zeker. We weten het nog 
niet. 
2 Aan wie geven wij patroon door…. Dave geeft aan dat dat via hem gebeurt. 
3 spelen we op meerdere patronen….. Ja nog steeds elke periode ene nieuw patroon 
4 stedenontmoeting hoe worden spelers gekozen…. Dave zegt dat dat via de site kan en 
anders wordt er gekeken wie er het beste staan te gooien. 
Regel is ook huisleague moeten gooien en hoofdlid zijn. 
  
Henk vraagt of dubbelleden mee mogen doen met de clubkampioenschappen. 
Ja als je dubbellid bent maar je speelt geen huisleagie mag je gewoon meedoen met de 
clubkampioenschappen 
  
9. Leo sluit de vergadering 
 


