
Notulen ALV 4-9-06 
 
Afwezig mk Gijs knopper,carl nvd berg,fons blom,henk luimes,martin schrijvers,3x klaassenbos, 
                             Adrie vd hoek,jelte vd zee,wim en diane key,jan buis,peter moeijes,arthur haks,gerda werner 
     
Aanwezig 18 pers. 
 
Opening vergadering om 20:05 
 
1 Welkom namens cees. 
Speciaal welkom aan nieuwe leden uit loosdrecht. 
Aantal leden iets gedaald, was te verwachten na definitieve overgang naar Hilversum (bilth.). jeugd gaat zelfs 
dramatisch, wil het bestuur wat aan doen. 
 
2 Agenda goedgekeurd. 
 
3 Ingekomen/uitgaande stukken 
Niet relevant, enig belangrijke: bestuur nbf is compleet, gaan in volledigheid er tegenaan. 
 
4 Verkiezing nieuw bestuur 
Inleveren stembriefjes, laatste kans tot pauze. 
Uitleg verkiezing: in de loop van Hilversum komen vragen/opmerkingen. De vraag rees of we het als bestuur 
allemaal wel zo goed deden. Dus ontstond er een wens om te kijken of het bestuur ook echt gekozen is, willen de 
leden dit wel? Dus de leden mogen kiezen wie erin zit. 
Vraag: hoeveel bestuursleden? Namens hennie en gerrit. 
Cees: niet 7, verhouding is dan een beetje zoek naar ratio van aantal leden. 
Gerrit: mensen betrekken die wat willen doen! 
Cees: als bepaalde mensen niet gekozen worden, worden ze nog steeds gevraagd voor activiteiten. 
 
5 Mededelingen 
Grote toernooi, organisatie. Wordt teveel werk voor bepaalde mensen. Vandaar dat er mensen gevraagd zijn voor 
hulp. Ook tijdens vergadering wordt de vraag gesteld: wil je helpen? Laat het horen! 
Trainingscursus. Is er zowiezo (los van tijden, prijzen, etc) die behoefte hebben aan een cursus in huis? Ben van 
spronseren is overenthousiast en wil wellicht naar Hilversum komen. Vraag aan vergadering: 8 leden met 
interesse. Wordt nog teruggekoppeld. Er ontstaat een discussie over het hoe en wat van de cursus. Blijft een feit: 
gaat niet om de trainer, maar om het feit of er interesse is. 
Donderdagavond teams:  
7 teams 
 
Leagueleiders worden als volgt gekozen: 
Donderdag: anja, dinsdag: sjaak en woensdag: ria 
Periodekampioenen: systeem om te bepalen wie kampioen wordt? Wordt aanstaande donderdag beslist, is beter 
omdat dan iedereen er is. Er wordt anja gevraagd om dit zich op de te nemen tijdens de eerste leagueavond. 
Jeugdzaken. Peter van zoelen neemt de jeugdzaken over vanaf dit seizoen. Komt nieuwe trainer bij: philips. Erbij 
blijft ria en peter. Gelden blijven gelijk. 
Nieuwe pasjes: die krijg je als je betaald hebt. Niet binnen 2 weken betaald, pasje gaat terug naar nbf. 
Bowler v/h jaar: is nog niet compleet, viel niet uit te rekenen. Komt nog. 
Hansko: verenigingkampioenschappen, wat doen we daarmee? Rondvraag. 
 
6 notulen vorige vergadering 31-8-6 
notulen niet aanwezig, hangen op het bord. Geen bezwaar? Goedgekeurd. 
 
7 verslag kascommissie 
sjaak: alles goedgekeurd, zeer tevreden. 
Verkiezing kascommissie volgend jaar: bob met sjaak. 
 
8 financieel jaarverslag 
leaguegelden gaan omlaag, minder leden. 
sjaak: hoeveel leden? 
Gok rond de 70, valt niet goed te zeggen ivm late aan- en afmeldingen 



Toernooien drastisch lager, weinig inschrijvingen ivm gold cup. Begroting veel lager omdat er dit seizoen geen 
groot toernooi komt. De volgende keer is in september 2007, dus in volgende seizoen. Dit omdat het 
bowlinghuis het niet meer in maart wil. Enige begroting is het jeugdtoernooi. 
Contributie idem door minder leden.  
Donateurs zelfde als toernooi, dus vervalt een jaar. 
Uitgaven: beetje zelfde verhaal. 
Feestbijdrage: of iedereen geld apart leggen of niemand? Er ontstaat een discussie waarbij er geen eensluidend 
oordeel komt. Er wordt binnen het nieuwe bestuur nader over gesproken en komt erop terug. 
Diversen zeer hoog, heeft te maken met overgang naar Hilversum en alles wat erbij kwam kijken. Daarbij ook de 
feestavond heeft wat gekost. 
Enkele losse vragen die beantwoord worden, onder andere dat er nog geen rente op spaarrekening wordt 
genoemd. Dit komt omdat deze rekening nog niet geopend is en daarbij dat niet bekend is hoeveel erop wordt 
gezet. 
 
10 geweest 
 
11 leagues volgend seizoen 
Bedanking leagueleiders vorige seizoen, zelfde mensen blijven volgend jaar. 
Jaarkalender: woensdag jeugd gewoon om 18:30, eerste keer iets korter. Woensdagavond 19:30 eenmalig 1e 
keer. 
Donderdag: 28 dec vervalt, donderdagleaugue zoekt dit zelf uit. 
Bowlingtenue verplicht, met name op de donderdag. Als team dus hetzelfde shirt. Per persoon per avond 2,- 
boete voor de jeugdpot. 
Tijdens spelen niet overmatig bellen/sms/etc. dit om ergernis te voorkomen bij overige leden. Er wordt gebowld 
en het is niet de bedoeling dat er telkens gevraagd wordt om weer aan te treden: het is een sport. 
Voorstel anja: roken ook liever niet. 
Voorstel van bestuur: roken alleen achter de ballenbakken, dus achter de palen. Medewerking wordt gevraagd. 
Play-offs? Wordt op donderdag besproken. 
 
12 verkiezing uitslag, aantal stemmen: 
33 stemmen cees       28 stemmen  richard     26 stemmen   peter   21 stemmen anja  19 stemmen  kitty 
14 stemmen maurice  11 stemmen rob 
totaal aantal leden die gestemd hebben: 43 (via post 23) 
cees: jammer dat er niet 100% gestemd wordt. 
Conclusie: maurice eruit, anja erin. 
Rob wordt bedankt voor het gebaar, hij staat open voor vragen, is altijd bereid te helpen. 
 
13 rondvraag 
cees v: vraag al heel vaak gesteld: waarom wordt er ieder jaar als er 4 mensen in een team spelen, maar 3 bekers 
uitgedeeld? Cees b: terechte opmerking, moet veranderd worden, vanaf nu wordt het gedaan. Had dit jaar al 
moeten gebeuren, maar is niet gebeurd. Er moet dus even goed naar worden gekeken. 
hansko: verenigingskampioenschappen op dezelfde manier als vorig seizoen? Ja: veel deelnemers. Mike de r: 
alleen voor 1e plek een prijs, niet echt netjes. Dus daar moet wat aan gebeuren. Bestuur: akkoord. 
Rob k: betere tijdsindeling, niet meerdere uur uitlopen. Graag hierop letten. 
Hansko: ver.kamp. onder nbf, de finale moet met een erkend wedstrijdleider. Overleg met ideeën uitwisselen. 
Cees b: gezellig houden zoals we het deden of met nbf (veeleisend!) of helemaal niet? Stemming levert op: 
gezellig houden, dus niet volgens officiële regels. 
Hansko: 50+ vervalt? Ja. 
Hansko: jeugdtoernooi op 1 dag? Met meer er omheen? Bestuur: toernooi kost altijd geld, moeten sponsors bij 
komen willen we daar meer omheen organiseren. Hansko: moeten we zowiezo het organiseren? 
Cees b: moeten we dit doen? Alle toernooien? We doen het voor de eigen leden, leuk als er anderen bij komen. 
Je bent het ook een beetje verplicht tegenover andere verenigingen. Door het grote toernooi kon het 
jeugdtoernooi draaien. Is dit het risico nog waard? 
Richard: donderdag, is een zooitje geworden. Wat is de gedachte erachter? Cees b: wil iets laten groeien. 
Daarom is er gekozen voor 2 leagues, zodat er leagues bij kunnen komen. Eenmaal dit gekozen hebbende gingen 
er erg veel mensen afhaken, waardoor er terug gestapt werd naar 1 league. Er ontstaat enige discussie over hoe 
de totstandkoming van de leagues zijn gegaan. 
Ria: houdt dit jaar opnieuw de verjaardagen bij incl het versturen van een kaartje 
 
Sluiting om 21,30. 


