Notulen BIBOB ALV 2015/2016 – Maandag 14 september 2015
1.

Opening
- Welkomst woord van de voorzitter. 12 leden aanwezig bij de vergadering.
- De algemene ledenvergadering is pas 2 weken later gehouden omdat Cees een dubbele afspraak had op
maandag 31-augustus en Richard een nieuwe zaak opende.
- We hebben er lang op moeten wachten maar de lift is er en werkt naar behoren.
- Er is tijdens de vakantie hard gewerkt om de bowling een “facelift” te geven. De werkzaamheden zijn
nog niet gereed maar het ziet er al geweldig uit.
- Terugblik op afgelopen seizoen: Er hebben gelukkig weinig leden afscheid van onze vereniging genomen.
Cees blijft wel bij twee leden stil staan:
Ten eerste Ton Hermes. Ton was een gewaardeerd lid, zei niet veel, zat vaak als je binnen kwam aan de
bar, rookte graag een sigaretje. De laatste tijd waren 5 games hem te veel en al snel bleek dat het niet
goed zat met Ton. Het verraste ons toch dat zijn gezondheid verslechterde en zo snel overleed. Maurice
en Cees zijn namens de BIBOB naar de afscheidsdienst geweest wat zeer gewaardeerd werd. Ten tweede
Adrie van den Hoek, waar we ons veel zorgen over maken. Adrie heeft te horen gekregen dat hij
ongeneeslijk ziek is. De behandeling die hij ondergaat is om zijn leven te rekken maar het slaat niet aan.
Gelukkig heeft hij geen pijn. We wensen hem veel sterkte.
- Roy- en Jolanda de Jong zijn dan wel niet meer actief lid maar nog wel reserve. Cees bedankt Roy voor
zijn zitting in het bestuur en meegewerkt heeft aan de website. Tevens wordt Jolanda bedankt voor
(alhoewel ze geen bestuurslid was) het notuleren van de bestuursvergaderingen en ALV. Applaus,
bloemen en drankje voor beiden.
- Nieuwe leden worden verwelkomt: Bets van Eck, Jan Boelens, Jos Kieft, Mike Snider.

2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen en uitgegane stukken

4.

Notulen vorige vergadering 2014
Notulen worden goedgekeurd.

5.

Mededelingen
-Baanrecords worden nu bijgehouden via een print. Prikbord wordt niet meer bijgehouden.
-We bowlen dit seizoen op een 42ft patroon. Wijziging is uitgevoerd door onderhoudsmonteur Scott
omdat het 40ft patroon na een aantal games vrij droog wordt.
-Leaguegeld gaat iets omhoog om het baanhuur te compenseren. Afdracht naar NBF blijft ongewijzigd.

6.

Verslag kascontrole commissie Jolanda en Roy
Kas goed bevonden en penningmeester gedechargeerd.

7.

Wedstrijdkalender seizoen 2015/2016
Wedstrijdkalender akkoord. Het zal worden geplaatst op onze website.

8.

Rondvraag
Geen verdere vragen/opmerkingen

9.

Sluiting

