NOTULEN A.L.V. BIBOB 2011/2012 (29-AUG-2011)
Aanwezig: 20 leden (3 afmeldingen)
1. Opening door voorzitter
 Opening vergadering om 20:10u
 Fijn dat er zoveel leden gekomen zijn gezien er sommigen nog zomervakantie
zijn
 Jammer dat er een aantal leden gestopt zijn met bowlen. Woensdagavond zit
vol, maar er is nog plek in de Dinsdag en Donderdag leagues. Er zijn weer een
aantal kranten benaderd voor nieuwe leden.
 In het afgelopen seizoen hebben we het 50+ toernooi afgeblazen vanwege te
weinig inschrijvingen. Het bestuur heeft er alles voor gedaan en ons zelfs
aangesloten bij een landelijke tournament maar dat heeft niet geholpen en we
zijn het voorlopig ook niet meer van plan.
2. Vaststellen Agenda
3. Ingekomen/Uitgaande stukken
Geen bijzonderheden.
4. Mededelingen
 Mo is nu eigenaar van de Bowling Hilversum. Wij hebben hem van de
vereniging een pin voor het gebouw cadeau gegeven en die is inmiddels
geplaatst.
 In seizoen 2011/2012 houden we het Bingo Bowlen op 11 Dec 2011.
 De finale Verenigings Kampioenschappen staat gepland op 5-Feb-2012. De
voorronde wordt gespeeld over 8 games tijdens de league. Bij di en wo worden
de eerste 4 games (van de vijf) genomen die gespeeld worden in week 18 en 19.
Op de do worden de 8 games van week 18 en 19 genomen.
 Het 17e Bibob Open Toernooi vind plaats in de week van 25 Maart. We hopen
weer op een grote deelname van de leden. We proberen iedereen op hun eigen
league-avond te laten spelen net zoals voorgaande jaren.
 Dit seizoen gaan we ons 25e jarige jubileum vieren.
5. Notulen vorige vergadering
Notulen 2010/2011 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.
8. Leagues dit seizoen
 Baanhuur blijft €3.10 pp/game.

 Het baanhuur van donderdag wordt overgemaakt naar de bankrekening van de
vereniging.
 Lidmaatschap/pas bedrag moet van te voren worden overgemaakt.
 League scores worden op z’n laatst op eerstvolgende maandag op de site
geplaatst
9. Mededelingen
 Bob, Arthur en Philips worden bedankt voor het leiden van de huisleagues op
do, di en wo
 Jolanda de Jong-Klaarenbeek, Adrie van de Hoek en Wim Key melden zich aan
om het jubileum to gaan organiseren.
 Speeldata’s seizoen 2011/2012 worden goed gekeurd.
 Zijn er leden die reserve willen staan op bepaalde avonden? Graag melden aan
de leagueleiders.
 Voorstel om scores di+wo bij elkaar te doen en te splitsen op basis van het
pasgemiddelde. Voorstel is aangenomen.
 Voorstel om ook het Blind score systeem aan te passen: Blind score blijft
pasgem-15 maar tot maximaal 3 keer afwezigheid. Bij grotere afwezigheid
wordt de blind score pasgem –30 genomen. Voorstel aangenomen.
10. Rondvraag
11. Sluiting
Sluiting vergadering om: 21:15u

