Notulen Algemene Leden Vergadering BVS 02-11-2018
Aanwezig:

5 bestuursleden
6 bezoekers volgens de presentielijst

1 Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet de aanwezigen van harte welkom maar
spreekt zijn onbegrip uit voor de trieste opkomst voor deze vergadering. Hij vraagt zich af waarom het
Bestuur de moeite neemt om een ALV uit te schrijven en dat er dan maar zo weinig belangstellenden
komen opdagen. Hij kan leven met een opkomst van ca 20 man, zoals al jaren te doen gebruikelijk is,
maar 6 belangstellenden (waaronder 2 leden van de Kascontrolecommissie) is voor het Bestuur
onverteerbaar. Het is dat de BVS statutair verplicht is om een ALV te houden, zoals iedere vereniging,
want anders kunnen we ons de moeite en de kosten beter besparen en voortaan aan de bar gaan
zitten.
Hij heet speciaal Ina Warendorff welkom die ondanks de haar overkomen hersenbloedingen toch
aanwezig is op deze vergadering. Ina ontvangt een bos bloemen als opsteker.
Ina heeft direct een voorstel: Als deze dalende trend van bezoekers zich voortzet moeten we de
stukken, om drukkosten te besparen, volgend seizoen maar gewoon op de website zetten dan kan
iedereen ze lezen en is het klaar.
Het bestuur en de aanwezigen vinden dit een goed voorstel.
De agenda wordt vastgesteld zonder verdere aanvullingen.
2 Ingekomen stukken:
-Verslag kascontrole commissie seizoen 2017-2018. Dit verslag zal verder worden behandeld bij
agenda punt 6.
-Afmelding ontvangen van Arie v Duin en Joke Heyman.
3 Notulen Alv 27-10-2017:
De notulen worden per pagina behandeld en er zijn geen op-of aanmerkingen. Onder dankzegging aan
de secretaris worden de notulen dan ook goedgekeurd.
4 Jaarverslag secretaris seizoen 2017-2018:
Her jaarverslag wordt per pagina behandeld. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen, alleen op bladzijde
6 wordt de sluitingstijd van 10.00 genoemd, dit moet uiteraard 22.00 uur zijn. Het verslag wordt
goedgekeurd.
5 Jaarverslag penningmeester 2017-2018:
Het jaarverslag van de penningmeester wordt per pagina behandeld. Het verslag wordt zonder op-of
aanmerkingen goedgekeurd.
In een toelichting geeft de penningmeester aan dat de Verenigingskampioenschappen ons geen extra
geld hebben gekost. Dit komt mede door de sluitende begroting.
Er zijn in het afgelopen seizoen geen extra bestuurskosten geweest.
Bij de begroting van het Open toernooi heeft men niet gedacht aan de kosten van de banner die ter
promotie van het toernooi op de NBF- website draaide. Dit was een post van €30,00. De extra kosten
die per deelnemer betaald moeten worden zijn ook verwerkt.
De kranten hebben nog een redelijk bedrag opgebracht, maar er is duidelijk een dalende opbrengst.
Het krantenproject is ten eerste opgezet om er financieel winst uit te halen en ten tweede om te zorgen
dat er meer oud papier ingezameld wordt voor recycling. Nu de inzameling van de gemeente is

aangepast en het oud papier apart wordt ingezameld is het gemakkelijker om het direct in de blauwe
bak te gooien en ook is de subsidie van de gemeente afgebouwd. We willen dan ook per 1 januari 2019
stoppen met het inzamelen van oud papier. De leden die trouw hun kranten in de aanhanger
inleverden worden bedankt voor hun inzet.
In het financiële verslag wordt op pagina 4 de term “verlies” gebruikt, dit moet uiteraard “winst” zijn.
Het jaar werd, mede door de doorgevoerde bezuinigingen, met een positief resultaat afgesloten.
6 Verslag Kascontrolecommissie 2017-2018:
De verklaring van de Kascontrolecommissie wordt voorgelezen.
De Kascontrolecommissie stelt de vergadering voor om de het bestuur te dechargeren voor het
gevoerde financiële beleid. Dit voorstel wordt aangenomen onder dankzegging aan de
Penningmeester.
7 Bestuursverkiezingen:
Aftredend volgens rooster zijn: Melissa Sorber en Hans Kosmeijer.
Beiden hebben aangegeven dat zij herkiesbaar zijn. Er zijn geen tegenkandidaten en de voorzitter stelt
voor om beide bestuursleden bij acclamatie te herkiezen wat gebeurd zonder tegenstemmers. Beiden
zijn weer voor 2 jaar herkozen.
8 Verkiezing Kascontrolecommissie 2018-2019:
Op de vraag wie er zitting in de Kascontrolecommissie wil nemen blijft het, zoals gewoonlijk, angstig
stil en er komen geen kandidaten. De beide huidige leden willen nog wel een seizoen aanblijven omdat
het qua werk niets inhoud (ongeveer 1 uur per seizoen). Beiden hebben het hiervoor ook al gedaan en
vragen zich af op er statutair een maximale tijd is gesteld. De voorzitter stelt dat dit niet in de statuten
staat en dat een commissie met leden die het al langer doen, beter is dan helemaal geen commissie
De beide leden Ina Warendorff en Jan v Dommelen worden bij acclamatie herkozen.
9 Bestuursmededelingen:
-De voorzitter stelt de vergadering voor om Melvin van Vliet te benoemen tot Lid Van Verdienste van
de BVS. Melvin heeft de leiding van de jeugd overgenomen na de uittocht van het grootste deel van
de jeugdspelers en probeert de uitgeklede jeugdleague weer op poten te zetten. De al wat oudere en
betere jeugdspelers zijn nagenoeg allemaal overgegaan naar de senioren league. We hebben nu nog 6
jeugdleden tussen de 7 en 14 jaar. Tevens heeft het Bestuur onlangs het besluit genomen om leden op
de een of andere manier te belonen als zij zitting nemen in het Bestuur. Dit mag natuurlijk nooit de
enige motivatie zijn om zitting te nemen maar het zou de doorstroming wel kunnen bevorderen gezien
de zittingstermijn van een aantal huidige bestuursleden. De vergadering stemt hiermee in met 5
stemmen voor en 1 stem tegen. De voorzitter feliciteert Melvin en overhandigd hem een fraaie litho
van een mannelijke bowler. Melvin reageert omtrent zijn benoeming wat verbaasd en neemt de litho
en de bloemen in ontvangst.
Ronald Rotmans stemde tegen en licht zijn keuze toe met de opmerking dat hij het een beetje
overdreven vind. Melvin is net bezig en er is nog niets gepresteerd.
De voorzitter motiveert de beslissing van het dagelijks bestuur. De discussie wordt voorlopig gesloten.
Buiten de vergadering om, maar volledigheidshalve wordt het volgende toch in deze notulen
opgenomen: Het Dagelijks Bestuur van de BVS heeft door een interne communicatiestoring de beide
leden Ronald Rotmans en Danielle de Roodt vergeten in dit benoemingstraject tot Lid van Verdienste
mee te nemen terwijl beiden onze Jeugd ook met veel enthousiasme hebben geleid c.q. nog leiden.
Het Dagelijks Bestuur betreurt deze omissie en besluit hun beiden alsnog tot Lid van Verdienste te
benoemen, ervan uitgaande dat de ALV het met dit besluit eens is. Middels de mail zijn beiden op de
hoogte gebracht van dit besluit, vergezeld van onze motivatie en van onze welgemeende excuses.

Beiden hebben onze excuses aanvaard. Op een gepast moment zullen ook zij de litho en bloemen
krijgen overhandigd.
-De voorzitter stelt de vergadering voor om Melissa Sorber te benoemen tot Erelid van de BVS. Dit
gelet op haar jarenlange inzet op de meest lastige bestuursfunctie.
De vergadering stemt met algemene stemmen in met dit voorstel.
Hij overhandigt haar ook als dank een fraaie litho van een damesbowler en bloemen. Melissa is
duidelijk verrast met deze blijk van waardering.
-Arie van Duin heeft in een eerder stadium aangegeven met het Bestuur te willen meelopen om te
bekijken of een bestuursfunctie iets voor hem is. Dit wordt toegejuicht en Arie is van harte welkom om
met Hans en/of Joke mee te lopen. Zoals al diverse malen in het verleden is aangehaald zit het Bestuur
te springen om doorstroming. Het Dagelijks Bestuur is hoognodig aan vernieuwing/verjonging toe. Als
er op termijn niemand zich aanmeldt voor een bestuursfunctie zal de BVS na 43 jaar ophouden te
bestaan en dit zal niemand willen.
10 Rondvraag:
Ronald Rotmans: Aan de website van de jeugd is sinds het nieuwe seizoen niets gedaan.
Antwoord: door de nieuwe AVG (de wet op de privacy) mocht er niets gepubliceerd worden en was
niet echt duidelijk wat er wel en niet mocht, zonder de schriftelijke toestemming van de betreffende
ouders. De toestemmingen zijn inmiddels gegeven en nu kan er weer wat op de Facebook geplaatst
worden.
Er staat nu gewoon te weinig op Facebook en is niet aantrekkelijk voor leden en belangstellenden. Het
Facebook-account van de senioren schijnt momenteel nog op naam te staan van René Bolhuis. Dit zal
aangepast worden.
Leen Barning: Kan er wat meer informatie op de website komen dan standen en resultaten. De website
lijkt nu meer op een begrafenis met plaatjes van treurwilgen en bloemen. Waarom niet een stel bowling
foto’s.
Antwoord: Ook dit heeft gedeeltelijk te maken met de AVG. Ingevolge deze verordening moeten leden
schriftelijk toestemming gaan geven om uitslagen, foto’s en dergelijke te plaatsen. Daar wordt aan
gewerkt. De website zelf is al langer een doorn in het oog van het Bestuur en dient dan ook vernieuwd
c.q. ge-upgrade te worden. Peter Bakker die momenteel de website bijhoudt zal gevraagd worden wat
hij hierin kan betekenen. Mocht dit niet lukken dan is er de vrouw van Marius Dik nog, die websites
ontwerpt. Ook zij zal dan benaderd worden. De ALV geeft toestemming om de website te
vernieuwen/upgraden.
Ina Warendorff: Ina bedankt iedereen voor de belangstelling en voor de oppeppers die zij mocht
ontvangen tijdens haar revalidatie na haar hersenbloedingen.
11 Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur en bedankt iedereen die toch de moeite genomen
heeft om naar deze ALV te komen.
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Einde kranten ophalen
Leden van Verdienste Ronald en Danielle
Facebook account aanpassen

GEREED
Okt 2019
Jan 2019
Zsm
Zsm

WIE
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur

Website vernieuwen/upgraden

Zsm

Bestuur

