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Verslaglegging         
 

 
Overleg:  Algemene Leden Vergadering BIBOB 
Datum:  1 september 2014 
Aanwezig: Leo v.d. Staak, Ronald van Meerveld, Paul Hijnberg, Roy de Jong, William 

Swanink, Arthur Haks, Cees Bakker, Richard Swanink, Onno van der Vecht, 
Ton Hermes, Mohammed El Bannamari, Philips Rosaria, Duan Marathat, Bracha 
Bodamer, Hans Bisel, Maurice Luimes, Kitty Luimes, Yvonne Nanning, Peter 
Moeijes (totaal 19 personen) 

Notulist: Roy de Jong 
 
Agendapunt Verslag  
Opening Opening van de vergadering om 20.00 uur. 

Welkom. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Hopelijk heeft een ieder een goede 
zomer gehad en staan we weer te trappelen om te starten met bowlen. 
 
Allereerst een korte terugblik op vorig seizoen: 

 Veel leden, teveel hebben afscheid genomen, waaronder Paul v.d. Meer, 
Jeroen van Kampen, Tata, Hans v.d. Bor, Pieter Westerhout, Vincent 
Moeijes, Rocco van Tiggele en Nanda Swanink. 

 Gelukkig zijn er ook weer nieuwe (oud) leden te verwelkomen, zoals 
Adrie van de Hoek, Nel Neef, Maurice en Kitty Luimes, Yvonne Nanning 
voor de dinsdag en Bracha Bodamer voor de woensdag. We hopen dat 
deze nieuwe leden zich hier thuis zullen voelen. De dinsdag is bijna vol, 
op de woensdag kunnen er nog wel mensen bij. Dus, heb je mensen in 
de omgeving die warm gemaakt kunnen worden voor het bowlen en om 
lid te worden? Promoot in ieder geval je sport! Er liggen flyers bij de 
kassa. 

 Arthur wordt bedankt voor zijn inzet als bestuurslid en leagueleider. 
Voor de dinsdagavond is er geen leagueleider, wie biedt zich aan? Op dit 
moment nog niemand. Cees vraagt op de dinsdag wie dit wil gaan doen. 
 

Vaststellen 
agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

Ingekomen 
en uitgaande 
stukken 

Geen. 

Notulen 
vorige 
vergadering 

Notulen zijn goedgekeurd. 

Mededelingen  Het patroon van 40 foot blijft, ook komend seizoen. 
 Onderhoud aan de machine is 2x per jaar, gemeld door Mo. 
 Donderdagavond willen we een bedrijfsleague, mogelijk opgezet door de 

eigen leden. 
 Er wordt onderzocht of het mogelijk is om schoolbowlen te organiseren, 

voor groep 7 en 8 op een doordeweekse dag, overdag. 
 De oorkonde van de 300 game van Onno volgt nog vanuit de NBF. 
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 De extra baan blijven we huren. 
 

Internetsite Wat nog toe te voegen aan de internetsite: 
 Agenda + uitslagen regionale league. Deze komen online via een link 

naar de NBF, waar dit staat. 
 Toernooiagenda 

 
BIBOB facebookpagina: like en delen! 

 
Verslag 
kascontrole: 
Roy en 
Jolanda 

Geen op- of aanmerkingen.  
 

Financiën 
- Financieel 
jaarverslag 
- Begroting 
2014/2015 
- Leaguegeld 

Richard geeft uitleg bij het financieel jaarverslag: 
 Budget om een feest / slotdag te organiseren. Dit wordt uit de pot 

betaald. Ton oppert voor korting op de baanhuur. Hier is geen 
belangstelling voor. Leden zien graag dat er iets georganiseerd wordt. 

 Leaguegeld gaat van €3,10 naar €3,40 per game. 
Het betalen van de leaguegelden krijgt een nieuwe opzet. Om te 
voorkomen dat er veel contant geld aanwezig is op de speelavonden, is 
ervoor gekozen dat de leaguegelden per bank overgemaakt moeten 
worden. Er zijn twee opties mogelijk: 
1. In één keer het hele bedrag van €578,- overmaken 
2. Het bedrag in drie termijnen van €193,- overmaken (per 1-9, 1-12 
en 1-3) 
Dit is tijdens deze vergadering vastgesteld. 
Leo oppert dat er voor degene die de bedragen teveel vinden een 
regeling komt om per maand te betalen. Dit is akkoord. 
 

Wedstrijd-
kalender 

Philips geeft uitleg over de wedstrijdkalender. 
 De verenigingskampioenschappen: kun je een week niet, geef dit dan 

tijdig aan, dan kan er een week eerder voor de VK gespeeld worden. 
 De donderdag staat nog als scratch, invulling volgt. 

De wedstrijdkalender wordt akkoord bevonden door de leden. 
 
BIBOB open: 

 Er wordt een livestream georganiseerd.  
 Wie melden zich aan als vrijwilliger? 
 Sponsoren gezocht: help en denk mee! 

 
Rondvraag Cees vraagt Mo om de lift. Mo antwoordt dat afgelopen maandag montage 

begonnen had moeten zijn.  
Ton vraagt over kleding. Officiële kleding niet verplicht, mits je wel netjes 
gekleed bent.  
Peter vraagt of er 20.00 uur gestart kan worden met ingooien. Dit is het 
streven. 
Roy vraagt of van alle leden alle gegevens bekend zijn? Dit is bekend. 
 

Afsluiting Om 21:45 uur wordt de vergadering gesloten. 
 

 


