NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BIBOB 2010 (30-AUG-2010)
Aanwezig: 27 leden (6 afmeldingen)
Opening vergadering om 20.10u.
Banen en approach waren prima in orde in Hilversum. Complimenten aan Mo.
1. Opening
2. Vaststellen Agenda
3. Ingekomen/Uitgaande stukken
Geen bijzonderheden.
4. Mededelingen
 In seizoen 2010/2011 houden we het Bingo Bowlen op 12 Dec.
 De finale Verenigings Kampioenschappen staat gepland op 30-Jan-2011. De VK
wordt gespeeld over 8 games in de voorronde tijdens de league. Bij di en wo
worden de eerste 4 games genomen van de leagues in week 18 en 19. Op de do
worden de 8 games van week 18 en 19 genomen.
 De 16e Bibob Open: de BIBOB leden mogen dit jaar weer voor €15 meedoen
aan het toernooi. We proberen iedereen op hun eigen league-avond te laten
spelen.
 50+ toernooi wordt nieuw leven ingeblazen. We zullen ons aansluiten bij de 50+
Master Tour.
 Leden die de Bibob Open en/of 50+ willen sponsoren, graag doorgeven aan het
bestuur. Toyota (Evert Toonen) blijft de hoofdsponsor van onze Bibob Open
Toernooi.
 We willen graag weer bowling trainingen organiseren als er voldoende
belangstelling is bij de leden. Dit wordt tijdens het seizoen gepolst.
 Graag willen we van alle leden hun e-mail adres ontvangen. We hebben nog niet
van iedereen het adres. Dit kun je doorgeven aan Richard.
5. Notulen vorige vergadering
Notulen 2009 akkoord bevonden. Geen opmerkingen.
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 & Peter de kas
controle doen.
7. Financieel jaarverslag
 Richard bespreekt het financieel verslag 2010/2011 en de begroting voor
2011/2012.
 De periode jaarrekening zal worden aangepast. Hiermee kan worden voorkomen
dat sommige boekingen in het oude seizoen terecht komen terwijl ze in het
nieuwe seizoen horen.

 Hopelijk loopt het 16e BIBOB Open weer goed en draait het met postieve
financiele restultaat.
 Er is echter geen batig saldo opgenomen voor het 50+ toernooi omdat nog niet
bekend is of we postief gaan draaien met dit toernooi.
8. Begroting seizoen 2010-2011
Zie vorig punt.
9. Leagues dit seizoen
 Baanhuur wordt verhoogd naar €3.10 pp/game.
 Er is een verzoek om het lidmaatschap/contributie per bank over te maken. Hier
is helaas nog niet door velen gebruik gemaakt (op dit moment slechts 10 leden).
 Verzoek om het contributie voortaan over te maken naar de bankrekening van de
vereniging.
 Het baanhuur van donderdag wordt overgemaakt naar de bankrekening van de
vereniging.
10. Mededelingen
 Bob, Arthur en Philips worden bedankt voor het leiden van de huisleagues op
do, di en wo
 Contact tussen bestuur en do wil Bob niet meer doen. Op do zal worden gekeken
of iemand anders dit wil gaan doen.
 Leden moeten zelf zorgdragen voor vervanging als ze niet aanwezig kunnen
zijn.
 Zomerleagye hebben we al eerder eens geprobeerd maar dat is niet gelukt. Het
zal niet door het bestuur worden opgezet. Leden die dat willen organiseren, laat
even weten.
 Speeldata’s seizoen 2010/2011 worden goed gekeurd.
 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.
11. Rondvraag
12. Sluiting
Sluiting vergadering om: 20:50u

