
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BIBOB 2009 (01-SEP-2009) 
 
Aanwezig: 18 leden 
 
Opening vergadering om 20.05u. 
 
1. Opening 

 Opening met welkom aan de nieuwe leden. 
 Scores zijn behoorlijk omhoog gegaan. Goed baanonderhoud. Weinig storingen. 

Mo wordt daarvoor bedankt. 
 
2. Vaststellen Agenda 

 
3. Ingekomen/Uitgaande stukken 

Geen bijzonderheden. 
 
4. Mededelingen 

 Cees mailt zich helemaal suf om nieuwe leden te werven. Bowling blijft een dure 
sport en schrikt potentiele spelers af. Op 12 september zullen we flyers uitdelen in 
Hilversum. 

 Het bestuur gaat komend jaar de BIBOB Open organiseren. We hopen op 
sponsoren. Jan Driessen financieert in ieder geval een gedeelte van de baanhuur. 

 We zullen dit keer flyers maken voor de toernooi ipv een boekje. Dit om de kosten 
te reduceren. 

 We hebben hulp nodig van onze leden (wedstrijdleiders, baancommissarissen). 
 Leden, graag ook zoeken naar sponsoren. 
 Bowlingtrainer? Dit jaar zullen we weer proberen om het te organiseren. 8 leden 

voor. 
 We hebben van ca. 4-5 leden geen email adres. 

 
5. Notulen vorige vergadering 

Notulen 2008 akkoord bevonden. 
 

6. Verslag kascontrole commissie/verkiezing kascommissie 
De kas controle is uitgevoerd door Wiljan Zwolsman & Peter van Zoelen en 
goedgekeurd. Alles is in orde bevonden. De penningmeester (Richard) wordt hiervoor 
gedechargeerd. Volgend jaar zullen wederom Wiljan Zwolsman & Peter van Zoelen 
de kas controle doen. 
 

7. Financieel jaarverslag  
Richard bespreekt het financieel verslag 2008/2009 en de begroting voor 2009/2010. 
Bij de begroting zal inkomsten en uitgaven minder worden vanwege terugvallende 
aantal leden. Verder hopen we met het toernooi in ieder geval quitte te draaien. We 
stellen hiervoor een Go-NoGo deadline in. 
 

8. Begroting seizoen 2009-2010 
Zie vorig punt. 



 
9. Leagues dit seizoen 

We wachten op goedkeuring van het bowlinghuis dat we per game kunnen gaan 
afrekenen ipv per uur. Hiermee willen we bereiken dat het league geld pp €3 blijft ipv 
€3,10. 

 
10. Mededelingen 

 We proberen 35 weken te spelen. Omdat we eind mei willen eindigen betekent dit 
dat we waarschijnlijk 1 week dubbel zullen moeten spelen. Een alternatief is om 
34 weken te spelen op di+wo. 

 Op donderdag valt nog een dag weg: Hemelvaart. Bob zal kijken hoe dit op te 
vangen. 

 Wing-Yan, heeft afgelopen jaar het scoreverwerking gedaan en wordt hiervoor 
bedankt. Philips gaat volgend jaar de scoreverwerking doen. 

 Medio September krijgt de bowling weer nieuwe pins. 
 We maken ons zorgen over de woensdag avond. We hebben op dit moment een 

bezetting van slechts 5 banen. 
 Zijn er leden die reserve willen staan op bepaalde avonden? Graag melden aan de 

leagueleiders. 
 Let op! Een blind score wordt ingezet als je niet op tijd bent. 
 Roy, Peter en Philips gaan de jeugdleden begeleiden op de wo. 
 

11. Rondvraag 
 
12. Sluiting 

Sluiting vergadering om: 21.15u 
 


