
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BIBOB 2007 (03-SEP-2007) 
 
Aanwezig: 31 leden 
 
Opening vergadering om 20:20u. 
 
1. Opening 

Cees opent de vergadering met het droevige bericht dat Henk Luimes is overleden. We 
houden gezamenlijk 1 minuut stilte ter nagedachtenis van Henk. 

 
2. Agendapunten  

Goedgekeurd. Geen extra punten toegevoegd aan de agenda. 
 
3. Ingekomen/Uitgaande stukken  

Geen relevante stukken. 
 
4. Verkiezing nieuw bestuur 

Aftredend en niet verkiesbaar zijn Kitty Luimes, Anja Wartena en Peter van Zoelen. Door 
het bestuur worden voorgedragen Arthur Haks en Philips Rosaria. 
 
Cees doet de volgende medelingen: 
- Er is nog een positie voor bestuurslid vakant. 
- Anja wordt bedankt voor inzet  ¾ jaar in het bestuur. 
- Peter wordt bedankt voor jeugdzaken.  
- Cees wil Kitty bedanken voor haar inzet in het bestuur maar vanwege haar 

afwezigheid zal hij dat persoonlijk doen. 
 
5. Mededelingen 

- Ria wordt bedankt voor de jarenlange jeugdtraining. Er zijn 5/7 jeugdleden dus we 
gaan ermee door! Peter en Philips gaan door met de jeugdtraining. 

- Herman wordt bedankt voor het bijhouden van de informatieborden/baanrecords etc. 
Herman gaat er volgend jaar mee door. 

- Sjaak is oudste lid bij de BIBOB. Sjaak is oud-bestuurslid geweest en leagueleider 
voor lange tijd bij de BIBOB. Sjaak wordt benoemd tot erelid van de BIBOB 
vereniging. 

- Het Grote toernooi: jammer dat het niet op poten gezet kon worden. We hebben te 
weinig inschrijvingen (107) gekregen, ook van de jeugdleden zelf. Tijd zou een issue 
kunnen zijn, alhoewel Maarssen toch een succestoernooi heeft gedraaid tijdens de 
zomer. Toch zien we dat er veel toernooien worden afgezegd. Misschien dat 
parkeergelegenheid een rol heeft gespeelt (Ria). NBF heeft het BIBOB toernooi ook 
erg laat op de site gezet en pas na menig telefoontjes waarbij steeds gezegd werd dat 
degene die de website bijhoudt geen tijd had.  

- Richard geeft uitleg over de nieuwe pasjes: sportpas en sportpas plus.  
- Anja Bon, Ria en Sjaak worden bedankt voor hun “teamcaptain” inzet. Sjaak: draagt 

teamcaptain over aan Arthur. 
- Rob bedankt voor de printjes en lichtkrant. 

 
6. Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. Er is een voorstel om de notulen in het vervolg beschikbaar 
te stellen op onze website (Philips). 



 
7. Verslag kascontrole comissie/verkiezing kascommissie 

Namens de kas commissie (Sjaak+Bob): Gezamenlijk de boeken bekeken. Alles in orde 
bevonden. Er was niets aan te merken. Verkiezing kascommissie volgend jaar: Sjaak, Bob 
Bon, reserve Wim Key . 

  
8. Financieel jaarverslag / Begroting seizoen 2007-2008 

Jaarverslag: Begroting leaguegelden hoger voor 2007 vanwege prijsstijging van baanhuur 
(15% verhoging). Oorspronkelijk baanhuur van Bilthoven overgenomen. Vorig jaar is er 
geen verhoging doorgevoerd. Toernooien, niets begroot voor 2007. Contributie in de 
begroting lager vanwege schoonmaken ledenlijst. Aan Toernooien geld kwijt in de 
jaarrekening 2006. Kosten advertenties, toernooiboekjes, drukwerk. Dinsdag en 
donderdag hebben gebruik gemaakt van feestbijdrage. Woensdag niet. Bekers uit het 
verleden gebruikt vandaar lager in de boeken 2006. Verenigingskampioenschappen hoog 
vanwege de bijdrage voor het eten. Toernooibijdrage kwijt aan het nbf vanwege niet 
doorgaan toernooien. Niet terecht. Wel gehoor gekregen bij het nbf en dit zal in het 
bestuursvergadering besproken worden. 

 
9. Leagues volgend seizoen 

Roken achter de radiator. Niet bellen. Bowlingtenue. 
Pasjes sportpas senioren 38 (65+ 35), plus 47.50 (65+ 45). Pasjes moeten binnen 2 weken 
worden betaald. Dit moet ook bekend gemaakt worden op de leagueavonden. 
 

 
10. Rondvraag 

- Sjaak: Hoeveel leden hebben we tegenwoordig: 100 leden ten tijde van overgang van 
Bilthoven naar Hilversum. 60 senior leden, en waarschijnlijk 6 junior leden. 
Donderdagavond kunnen nog 2 teams erbij.  

- Arthur: Dinsdagavond is er tekort aan reserves. Peter geeft zich op als reserve. 
- Ton: do spelen we 3 games. Kan het verhoogd worden naar 4 games? Op donderdag 

zal Bob dat voorstellen en kijken hoeveel teams daar mee eens is. 
- Robin: We hebben geld. Kan er voor iedereen een zelfde tenue worden verzorgd met 

BIBOB Hilversum erop? (voor huisleague en toernooien). Wordt meegenomen naar 
volgende bestuursvergadering. Blauwe shirts kijken of Kitty die nog heeft. 

- Cees: Marlies Garenstroom gaat trouwen. Namens de vereniging een bloemetje sturen. 
- Datum volgend jaar moet nog worden vastgelegd. 
- Ria: Herman zal volgend jaar de scoreborden bijhouden. 
- Cees: voorstel om naast de scratchscore ook een handicap score bij te houden voor 

dinsdag en woensdag. Handicap berekenen op basis van pasje starten, 70% van 180 of 
70% van 190). Handicap bereken over de laatst gespeelde 15 games. Of handicap 
bereken achteraf zoals op donderdag. Degene die steeds achterop blijven een kans te 
geven. 

 
Sluiting vergadering om 21:44u. 
 
 


