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Algemene Leden Vergadering BVS 2016-2017
Op vrijdag 28 oktober hebben we de ALV gehouden. Zoals gewoonlijk zat de zaal stampvol met zeker 16
bezoekers wat toch aangeeft dat er mensen zijn die het bestuur de BVS iets meer waardering toekennen
dan anderen. Er wordt uitleg gegeven over de slechte staat van de financiële administratie zoals die is
overgekomen van het vorige bestuur a.i. Hierover werd door de voorzitter nadere uitleg gegeven. Omdat
veel leden het ontzettend druk hebben waren er in de vorige ALV geen kandidaten voor de kascontrole
commissie beschikbaar. Bij afwezigheid van een kascontrole commissie vroeg de voorzitter aan de vergadering om de financiële stukken goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemde hier unaniem mee in. Voor dit seizoen heeft zich weer een kascontrole commissie aangemeld, compleet met een reserve. Het zijn Jan v Dommelen, Ina Warendorff en Gerard Verweijmeren als reserve.
Rene Bolhuis is met algemene stemmen benoemd tot erelid van de BVS. Hij kreeg bloemen en een
fraaie litho om een en ander te bekrachtigen. De benoeming kreeg hij onder meer voor zijn jarenlange inzet bij de scoreverwerking op de computer en oplossen van problemen daarmee op de meest onmogelijke
tijden.
Een klacht op de ALV was het niet goed werken van het score systeem en de trage verwerking van de oplossing. De BVS kan hier weinig aan doen. De betreffende specialist is /was met vakantie en het wachten
is op antwoord van al onze mails en telefoontjes. We hopen dit zo spoedig mogelijk op te lossen. De data
en de scores zijn wel allemaal goed bewaard dus is alles over paar weken te reproduceren tot een werkend systeem zoals wij hopen.
Ook het wisselen van het oliepatroon van de banen is weer ter sprake gebracht. We zullen voorlopig geen
oliepatronen aanpassen omdat het grootste deel van de BVS spelers te weinig ervaring heeft om zich
hierop goed en snel te kunnen aanpassen. Het resultaat is dan dat we commentaar krijgen op de gewijzigde baancondities.
Om 20.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.

Stedenontmoetingen 2017
De stedenontmoetingen van de NBF komen er weer aan en we zullen hiervoor coaches moeten zoeken
die de teams gaan begeleiden, er is al wat voorwerk gedaan en de organisatie ziet er voorlopig als volgt
uit. De stedenontmoeting Senioren zal worden gecoached door Melissa Sorber bij de dames en Ad Cornet/Karel Reijniers bij de Heren.
De Zandboercup (handicap editie) wordt weer gecoached door Ed Hertog.
De Zandboercup (scratch editie) wordt gecoached door Taco Verhoef
De stedenontmoeting 50+ is nog niet bekend en daarvoor zal nog iemand benaderd worden.
9- Strike toernooi zondag 20 november 2016
U kunt nog steeds inschrijven voor het 9 strike toernooi. Het is natuurlijk geen hoogstaande topsport
maar het is wel erg gezellig en er zijn mooie prijzen te winnen.
Ook de tombola heeft veel leuke prijzen, dus met wat geluk haalt u uw inschrijdgeld er weer uit.
Inschrijven kan tot november via de site of via het inschrijfformulier bij uw leaguebestuurder.

Oud papier
Afgelopen maand oktober hebben we het mooie gewicht van 840 Kg oud papier opgehaald.
Alleen zitten we nu even in de problemen want was de ophaaltijd in oktober al een beetje opgeschoven in
de tijd, november wordt ook weer moeilijk om een datum te prikken. Hans Kosmeijer is tot 21 november
niet beschikbaar, dus het inzamelen is nu gepland op dinsdag, woensdag en donderdag 22, 23 en 24 november. We vragen u even om de tassen, dozen en zakken met papier nog even te bewaren.
Het inzamelen van oud papier wordt overigens een serieuze zaak, wij als BVS krijgen zelfs een vergunning om papier in te mogen zamelen. Ook gaat de gemeente het ophalen van papier aanpassen. In 2017
krijgen de woningen aan de grond, buiten de grijzen en de groene bak ook een extra blauwe papierbak.
Maar we hopen wel dat u voor ons blijft kiezen.
18 uurs Marathon
Het doorgaan van de marathon hangt nog van een paar dingen af en een van die zaken is
een 10e team. Er zijn nu 9 voorinschrijvingen en we gaan alleen voor 10 teams. Por uw
medespelers even op om ook een team te vormen. De marathon zal gespeeld worden op
zaterdag 1 april 2017, 00.00 uur tot zaterdag 1 april 2017, 18.00 uur. Binnenkort ontvangen alle teams van de BVS, de Bedrijfscompetitie en de Huisvrouwencompetitie een uitnodiging om officieel in te schrijven en het Marathonreglement door te nemen. Introducees zijn welkom.
Het bowlingscore programma
Het blijft een drama. Er zitten een aantal kleine bugs in het programma en die maken dat
je nou net niet de goede teamstanden ziet en ook de handicap vertoont soms vreemde
berekeningen.
Aangezien de programmeur best veel ervaring heeft zal alles wel goed komen maar wij moeten er als BVS
nog meer druk achter zetten. Regelmatig wordt er gecontroleerd of hij al terug is van zijn vakantie.
Het verzoek aan de teams is om bij uw leaguebestuur, Wedstrijdzaken of per mail aan te geven of er zaken
zijn in de puntentelling/hcp/blindscores die niet kloppen. Als we niets horen gaan we ervan uit dat alles in
orde is.
Website BVS
Om de website van de BVS wat beter toegankelijk te maken zullen Peter Bakker en Melissa Sorber
kijken hoe de indeling voor het nieuws, de informatie van wedstrijdzaken, de scores en de oudere gegevens beter gepresenteerd kunnen worden. Ook de uitslagen van de huisleagues en toernooien zullen daarin
worden meegenomen.
NK Jeugd
Giovanni Rotmans doet mee aan de NK Jeugd tot 21 jaar, dit kampioenschap wordt gespeeld van in Leiderdorp. Giovanni is aspirant en is afgevaardigd door de Jeugdselectie Regio West. Hij speelt de voorronden (samen met Roy Luijendijk) op zaterdag 5 november vanaf 10.00 uur
Ook Sharon Rietveld speelt mee, zij is als aspirant afgevaardigd door de Nationale Jeugdselectie en speelt
de voorronden op zaterdag 12 november vanaf 9.00 uur (samen met Beejee Westerdijk).
De finales van al de klassen worden gespeeld op zondag 13 november vanaf 09.00 uur.
Oud bowlingmateriaal opruimen
Alle bowlers die gebruik maken van de kamer naast de personeelsuitgang in de hal van de bowling om
hun bowlingballen/-tassen op te bergen worden dringend verzocht hun oude, niet gebruikte, bowlingmaterialen daaruit weg te halen of zodanig te merken dat de eigenaar te achterhalen is.
Al het ongemerkte oude materiaal zal binnenkort uit die ruimte worden verwijderd en worden vernietigd.

