
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BIBOB 2008 (01-SEP-2008) 
 
Aanwezig: 28 leden 
 
Opening vergadering om 20:00u. 
 
1. Opening 

Cees opent de vergadering en staat stil bij het verlies van Sjaak Moejens. We houden 
gezamelijk 1 minuut stilte in acht ter nagedachtenis van Sjaak. 

 
2. Agendapunten 

Goedgekeurd. Geen extra punten toegevoegd aan de agenda. 
 

3. Ingekomen/Uitgaande stukken 
Er zijn afgelopen jaar een aantal advertenties geplaatst in regionale kranten en 
websites om nieuwe leden te werven. Dit heeft geen directe succes gehad maar we 
blijven er wel actief werven.  
 

4. Verkiezing nieuw bestuur 
We hebben geen nieuwe kandidaten binnengekregen.  

 
5. Mededelingen 

- Balreturns worden vervangen en balzakken worden nog vernieuwd. Baan 8 is 
inmiddels gerestaureerd. De Oliemachine heeft een grote beurt gehad en is ingesteld 
op huisleague patroon (41-voet olie, afbouw op 15-voet). Oliedikte moet nog worden 
bepaald. 
- Er wordt veel geklaagd over de werking van de bal. Verzoek aan leden dat ze hun 
bal(len) zelf goed schoonmaken en onderhouden. Dit geeft meer werking en voorkomt 
dat ballen achter blijven hangen. 
- Jan Driessen heeft een voorstel gedaan. Hij wil de contributie betalen voor diegenen 
die nieuwe leden binnenbrengen. 
- Er zijn nieuwe pamfletjes voor de jeugd/senioren gemaakt. 
- We doen mee aan de actie van Super de Boer die verenigingen sponsort. Klanten 
krijgen voor elke 20 euro aan boodschappen een muntje die ze mogen doneren aan de 
vereniging van hun keuze. Later wordt bekend gemaakt hoeveel munten/geld elke 
vereniging gekregen heeft. 
- Er is gevraagd naar mogelijkheid voor Trainingen. Hiervoor is Rob van Hees 
benaderd. Die is geintresseerd om training te komen geven. We moeten kijken of er 
nog meer belangstelling is. Er wordt een flyer gemaakt voor de di, wo, do leagues om 
de belangstelling te polsen.  
- Willen diegenen die nog geen email hebben doorgegeven dit met spoed doen. We 
willen in de toekomst vanuit de vereniging zoveel mogelijk corresponderen via de 
email.  
- Jan Driessen wil graag weer een toernooi in huis georganiseerd hebben. We zoeken 
leden die interesse hebben in het opzetten van de toernooi. We hebben ook 
wedstrijdleider(s) nodig, baancomissarissen. Voor komend jaar zal het niet meer 
kunnen omdat de toernooi inschrijvingen bij het NBF voor 2008 zijn gesloten. 
- Onno en Roy hebben aangegeven dat ze willen meehelpen met de jeugd. 

 
6. Notulen vorige vergadering 



Notulen zijn goedgekeurd. 
 

7. Verslag kascontrole comissie/verkiezing kascommissie 
De kas controle is uitgevoerd door Wim Key en Peter van Zoelen en goedgekeurd. 
Alles is in orde bevonden. Volgend jaar zullen Wiljan Zwolsman en Peter van Zoelen 
de kas controle doen. 
 

8. Financieel jaarverslag 2007-2008 / Begroting (seizoen 2008-2009) 
Richard bespreekt het financieel verslag 2007/2008 en de begroting voor 2008/2009. 
Bij de begroting zal inkomsten en uitgaven minder worden vanwege terugvallende 
aantal leden.  Hopelijk zijn er leden die volgend seizoen in meerdere leagues willen 
spelen. 
 

9. Overige mededelingen 
- Het bestuur beraadt zich nog over de aanschaf van shirtjes voor leden die Nationale 
lg of toernooien gaan spelen. Shirtjes met BIBOB erop als promotie voor de 
vereniging. 
- Leden moeten wanneer ze zich afmelden zelf voor vervanging zorgen (met 
uitzondering van overmacht). We willen om 20:00u starten, dus je moet zorgen op tijd 
te zijn. Mo zal ervoor zorgen dat de banen op tijd gereed zijn (ook hier met 
uitzondering van overmacht). Als je niet op tijd bent, dan kan het zijn dat je de eerste 
partij niet kunt meespelen. Je bent echter wel verplicht het volledige league geld te 
betalen.  
- Leden moeten worden ingelicht als er later wordt begonnen, bijvoorbeeld wanneer er 
een feestavond is in de bowling. Het bestuur zal hierover contact opnemen met Mo. 
- Reserves krijgen geen punten meer tijdens de scratch league en we gaan naar een 18-
punten systeem.  
- Wing-Yang gaat de scoreverwerking doen. Philips gaat het geld innen op de 
woensdag.  
- We denken aan een systeem om de dinsdag en woensdag scores samen te voegen en 
de stand van beide speelavonden tov elkaar bij te houden. 

 
10. Rondvraag 

- Roy: Op do wil Mo al om 10:00u dicht. Bestuur neemt dit op met Mo. 
- Ton: Kunnen we op do 4games ipv 3 spelen. Bob heeft dit vorig jaar aangekaart maar 
toen was er niet genoeg animo voor. We kunnen het nogmaals voorstellen aan de do 
leden.  
- Het bestuur gaat niet mee akkoord om vaste rookpauzes in te lassen tussen de 
leagues door.  
- Maurice:  Opmerking over de speelschema’s van 2007/2008. Kunnen we dubbele 
leagues  spelen op sommige avonden, of gewoon doorspelen bij vakanties? Er wordt 
gekozen voor de optie dubbele leagues spelen op enkele speelavonden. Deze worden 
later in het seizoen bekend gemaakt. 

 - Tot slot, kan iedereen al op de nbf website aanloggen? Er waren wat problemen met 
 het wachtwoord maar alle aanwezige leden kunnen nu wel aanloggen. 

 
11. Sluiting 
 
Sluiting vergadering om: 21:17 
 


