NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING D.D. 27 oktober 2017
Aanwezig
Bestuur:
Leden:

Nico Waard, Joke Kosmeijer, Melissa Sorber, Hans Kosmeijer en
Ronald Rotmans.
13 leden volgens de presentielijst.

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering en spreekt zoals elk jaar, zijn verbazing uit over het
weinige aantal leden dat de moeite heeft genomen deze ALV te bezoeken, maar spreekt wel
zijn dank uit naar die leden die de moeite wél hebben genomen.
Mededelingen: -De aanwezigen krijgen 2 munten voor consumpties
-In verband met de drukte aan de bar het verzoek om in onze pauze niet aan
de bar te blijven hangen, zodat de uitgifte van dranken aan de grote partij in
de bowling ongestoord kan doorgaan.
Afmeldingen zijn ontvangen van:
Danielle de Roodt
Hans Verhoef
Ina Speksnijder
Gerard Verweijmeren
Vaststellen agenda. De agenda wordt zonder verdere aanvullingen vastgesteld.
2 Notulen ALV d.d. 28 oktober 2016
De notulen worden per pagina behandeld en er zijn geen op- of aanmerkingen.
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
3 In- en Uitgaande Post
Brief kascontrole commissie d.d. 20 oktober 2017. Wordt verder behandeld bij punt 6
4 Jaarverslag secretaris 2016-2017
Het jaarverslag wordt per bladzijde behandeld en er ontstaan de volgende vragen en
opmerkingen:
*Van de deelname aan de stedenontmoeting 50+ is geen verslag of resultaten in het
jaarverslag gevonden.
De secretaris zegt toe te kijken wat er van de resultaten van dit toernooi bekend is en zal dit
dan alsnog aan het jaarverslag toevoegen.
*Het jaarverslag van de jeugd is niet geheel verwerkt in het verslag en wat er wel over de
jeugd staat is niet juist.

De secretaris verklaart dat de stukken wel ontvangen zijn maar om onbekende reden niet
zijn verwerkt. Hij zegt toe alsnog de stukken te verwerken en toe te voegen aan het
jaarverslag.
5 Jaarverslag Penningmeester seizoen 2016-2017
Het financieel jaarverslag is op de vergadering uitgedeeld aan de aanwezige leden. Het
verslag wordt per pagina behandeld en het wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Om het verlies van €330,- dit seizoen te compenseren zal het bestuur met het voorstel
komen om de contributie te verhogen en zal het bestuur nog beter op de kosten letten, van
met name de Stedenontmoetingen. We hebben het afgelopen seizoen onvoorziene uitgaven
gehad, zoals de penningmeester in haar begeleidende brief stelt.
6 Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter leest de ingekomen brief met de conclusies van de kascontrolecommissie voor.
De controle is uitgevoerd op maandag 20 oktober 2017. Hierin wordt aangegeven dat de
jaarstukken akkoord zijn en een goed beeld geven van de financiële situatie van de
vereniging. Aanbevolen wordt het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid.
De vergadering neemt dit advies over en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde
financiële beleid.
7 Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar zijn Nico Waard en Joke Kosmeijer. Beiden worden bij acclamatie
herkozen. Nico weer als voorzitter en Joke weer als penningmeester.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Danielle de Roodt en Ronald Rotmans.
Beiden worden bedankt voor hun inzet en het verrichte werk voor de vereniging.
Door het bestuur wordt Melvin van Vliet voorgedragen als bestuurslid jeugdzaken.
Melvin wordt met algemene stemmen gekozen.
8 Verkiezing Kascontrole commissie
Er zijn geen nieuwe kandidaten die zich aanmelden voor de kascontrolecommissie.
Ina Warendorff en Jan van Dommelen geven aan dat het niet veel werk is en dat zij graag
nog een keer de boeken willen controleren. De voorzitter is weer verbaasd over het feit dat
er geen enkel ander lid bereid is zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Hij vindt het
onvoorstelbaar dat iets wat zo weinig tijd vergt kennelijk al teveel gevraagd is.
9 Bestuursmededelingen
*
Aanpassen van de begin- en eindtijden van de huisleagues op dinsdag en donderdag in
verband met het langzaam bowlen van enkele teams waardoor vaak de eindtijd uitloopt en
de volgende league niet op tijd kan starten. Deze league is hierdoor later klaar waarmee
men niet blij is omdat men de volgende dag toch weer vroeg op moet.

Het bestuur trekt dit voorstel in omdat door de voortdurende opmerkingen en toezicht van
de leaguebestuurders de eindtijden van de leagues wel verbeteren. Er wordt een klemmend
beroep gedaan op de spelers om toch vooral normaal door te gooien en bij afwezigheid van
een speler deze voorlopig te skippen.
Ook zal dit nog eens in “vanuit de goot” vermeld worden.
*
Oproep voor nieuwe bestuursleden. Er zijn al jarenlang dezelfde bestuursleden actief,
voor een gezonde vereniging dienen er toch regelmatig nieuwe bestuursleden beschikbaar
te komen. Het Dagelijks Bestuur van de BVS (voorzitter, secretaris en penningmeester) zitten
er ieder al minimaal 25 jaar en hebben ook niet het eeuwige leven. Indien er geen nieuwe
bestuursleden komen op termijn zal het voortbestaan van de BVS in gevaar komen.
Uit de angstvallig stille vergadering komen ook geen nieuwe bestuursleden. Er zal nogmaals
een stuk in “vanuit de goot” geplaatst worden.
*
Verhoging BVS Verenigingscontributie. We hebben al jarenlang geen contributie
verhoging gehad. Nu geven de resultaten van de jaarrekening aan dat er een negatief saldo
is ontstaan en dat er dus een contributie verhoging noodzakelijk is en de hand op de knip
gehouden moet worden. Het bestuur stelt een verhoging voor van € 5,- per seizoen met
ingang van het seizoen 2017-2018. Dit voorstel wordt zonder opmerkingen unaniem
aangenomen. De BVS contributie wordt per 1 september 2018: € 40,- per seizoen.
Extra punten ontstaan tijdens de vergadering
*
Verenigingskampioenschappen 2018: Om de kosten te drukken en het geheel
aantrekkelijker te maken voor meer leden zal de format van het toernooi worden aangepast.
Het voorstel van Ronald Rotmans is onder meer om de dubbels en de single tegelijk te
spelen. Dat kan inhouden: 2 spelers op een baan, Amerikaans systeem, de score van de
speler 1 wordt geteld als single score voor speler 1. De score van speler 1+2 wordt geteld als
de dubbel score voor speler 1. Alles kan dan op 1 dag (de zondag) gespeeld worden, de
voorronden en de finales. Als men 5 games Amerikaans speelt heeft iedereen op alle banen
gespeeld want als we 6 games spelen is er weer discussie over de bekende hoekbanen. Door
het lagere aantal games zal ook het inschrijfgeld aantrekkelijker worden.
Een en ander zal door het bestuur verder uitgewerkt en bekendgemaakt worden.
* Het aantal jeugdleden loopt steeds verder terug. Melvin die nu de jeugd gaat
begeleiden, vraagt zich af waar de grens ligt waarbij een jeugdleague niet meer haalbaar is
qua aantal spelers. We zijn nu gestart met 10 jeugdspelers maar waar leggen we de
ondergrens, bij 6 of 8 spelertjes. De leeftijd varieert van 8 tot 16 jaar en een deel zal volgend
seizoen doorstromen naar de senioren. Als de bowling niet meer vroeger open gaat voor 3
banen jeugd kunnen we misschien uitwijken naar de maandagavond. Dan speelt de
bedrijfscompetitie op de beneden banen en misschien kan dan de jeugd op de bovenbanen

spelen van bijvoorbeeld 18.30 uur tot 20.00 uur. Dit zal mogelijk wel op bezwaren stuiten bij
de ouders i.v.m. de schoolgang de volgende dag.
Er is misschien ook een mogelijkheid dat de jeugd gecombineerd kan worden met het Gbowlen van het bowlinghuis op de zaterdagen. Misschien kan dan alles naar de
benedenbanen, zodat voor het zicht 10 banen bezet zijn en dat ongetwijfeld gezelliger is.
Omdat ook de NBF een convenant gesloten heeft met het IOC om het G-bowlen als een
volwaardige sport te beschouwen kan ook, in overleg met het bowlinghuis, gekeken worden
of zij lid willen worden van de BVS. Piétra Peters doet nu namens het bowlinghuis de Gspelers en gekeken moet worden hoe dit zich verder ontwikkeld lopende het seizoen.
*
Voor de begeleiding van de verschillende buiten toernooien worden nog coaches
gezocht. Hieronder vallen de Ton Zandboer Cup scratch en handicap editie,
de stedenontmoetingen senioren en de senioren 50+.
Voor het NK Teams heeft de BVS wel een folder gekregen maar dit niet verder gepromoot
omdat er geen berichten vanuit de spelers kwamen dat er belangstelling voor was. Ronald
Rotmans is wel bezig geweest met enkele spelers maar kon geen team vormen.
De toernooien moeten volgens hem beter gepromoot worden, zowel de huistoernooien als
de buiten toernooien. De leden zijn wel lui met inschrijven maar we zijn niet klaar met een
papiertje neerleggen en zeggen “zoek het maar uit”. Alle NBF-leden krijgen vanuit de NBF
een kalender toegezonden met alle toernooien in heel Nederland. We moeten maar uitgaan
van de bekende reclame slogan “Herhaling is de kracht van de reclame”.
Monica Bever, Ed Hertogh, Ad Cornet en Karel Reiniers zullen weer gevraagd worden.
Melissa geeft aan dat zij het damesteam wel wil coachen.
Dit zal allemaal in een of meer nieuwsbrieven moeten komen.
*
Er is een vraag of we de huistoernooien niet kunnen indelen in een A en B klasse.
Dit wordt afgewezen omdat op het kleine aantal deelnemers die nu meedoen er haast geen
klassen gevormd kunnen worden. Het VK wordt nu al in klassen gespeeld en ook hier is het
resultaat dat er in de D klasse geen spelers zijn en in de C klasse een enkeling dus of het met
huistoernooien dan wel zou werken wordt betwijfeld.
Pauze. Er wordt een pauze ingelast voor de noodzakelijke consumptie en rookpauze.
*
In het jaarverslag is niets terug te vinden over de Stedenontmoeting 50+.
De secretaris beaamt dit en zal nakijken of er wel een overzicht en een verslag van de
stedenontmoeting 50+ is ingeleverd. Het bestuur zegt altijd tegen de coaches dat men de
uitslagen van toernooien moet inleveren bij de secretaris zodat er ruchtbaarheid aan
gegeven kan worden. Ditzelfde geldt ook voor individuele spelers die toernooien spelen. We
kunnen niet achter iedereen aanlopen om de uitslagen. Geen uitslagen ontvangen = geen
ruchtbaarheid en geen opname in het jaarverslag.

*
Resultaten vereniging enquête BVS, behandeld door Melissa Sorber.
Van de 150 uitgedeelde formulieren zijn er 38 ingevuld ingeleverd. Een zeer bedroevend
resultaat dus.
Of deze resultaten serieus genomen moeten nemen moet per antwoord bekeken worden.
Sommige leden vullen zo maar iets in denken wij. Een lid zegt dat hij nooit iemand van het
bestuur op de league avonden gezien heeft. Op de dinsdag 5 mans is een bestuurslid tevens
leaguebestuur, de voorzitter Nico Waard. Op de woensdag trio spelen zelfs 3 bestuursleden
Joke en Hans Kosmeijer penningmeester en secretaris. Ook de nieuwe bestuurder
jeugdzaken Melvin van Vliet speelt hier. Op de donderdag avond is Melissa Sorber
(wedstrijdzaken) de hele avond leaguebestuur. Het bestuur is dus goed aanwezig op iedere
speelavond.
De bestuurders zullen nog eens met naam en toenaam in de nieuwsbrief vermeld worden.
Ook werd er gevraagd om een extra reserve voor het leaguebestuur op de woensdag. Hier is
Joke Kosmeijer al lang geleden ingesprongen. Jan v Dommelen wordt ingezet als vliegende
keep.
Veel leden geven aan dat er wel van alles moet gebeuren, maar dat zij dat zeker niet zullen
doen. “Geen tijd”. Goed standpunt natuurlijk, maar wel een beetje armetierig om altijd het
werk door een ander te laten doen en dan gauw je negatieve waardering hierover uit te
spreken.
De meesten vinden de huisleague wel gezellig maar vinden de overgang tussen de vroege en
de late league niet soepel verlopen. Als men het iets minder gezellig (lees kletsen) maakt
maar meer sportief aan het spelen van de league werkt dan is men sneller klaar en gaat de
wisseling misschien wel beter. Het leaguebestuur ziet er wel op toe dat men door blijft
spelen en niet in oeverloze praatjes blijft hangen maar deze opmerking worden vaak
weggewaaid met de opmerking we halen het wel in (maar dan wel in een ander zijn
speeltijd) of met de bekende middelvinger.
Ook werd er voorgesteld om regelmatig van oliepatroon te wisselen. Dit wisselen van
oliepatroon hebben we vorig seizoen op veel verzoek juist gestopt omdat bij veel spelers het
gemiddelde ging dalen.
We zullen al de vragen en opmerkingen bekijken en waar wat aan gedaan kan worden wordt
wat aan gedaan.
10 Rondvraag
Bij de rondvraag ontstaan de volgende vragen suggesties en opmerkingen:
* Jan v Dommelen: Is het gezien het negatieve saldo van de vereniging mogelijk dat de
ereleden een financiële bijdrage storten om de begroting wat te ontlasten.
Er zijn momenteel 7 actieve ereleden en 3 actieve leden van verdienste. We zullen zien wat
er mogelijk is. Prima idee maar dit alles wel op basis van vrijwilligheid.
* Leen Barning:
Als het spelen volgens het Amerikaans systeem bedoeld is om sneller
te bowlen en eerder met de huisleague klaar te zijn dan wordt dat doel niet gehaald.

Tijdens de league zijn er een aantal teams die gewoon wachten tot hun hele team klaar is
met de betreffende frame voordat ze wisselen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de
andere spelers vast op de ander baan hun frame gooien, dat is de tijdswinst. Dit zal
nogmaals in de nieuwsbrief vermeld worden. Ook zal het league bestuur en uiteraard de
medespelers gevraagd worden hierop toe te zien.
* Hans Kosmeijer: Als iedereen zijn oud papier wil blijven verzamelen en inleveren
hebben we toch een interessante inkomstenbron, waarmee we toch wat leuke dingen
kunnen doen. Het afgelopen seizoen hebben de leden toch ongeveer voor €900,- aan oud
papier ingeleverd. De Gemeente Nissewaard betaald verenigingen nog twee jaar de
opbrengst van het oud papier uit omdat we allemaal een papiercontainer hebben gekregen
en dit mogelijk ten koste zou gaan van de financiële resultaten van verenigingen.
Sluiting
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 10.00 uur en
bedankt de aanwezige leden voor hen aanwezigheid.
Hans Kosmeijer
Secretaris BVS

