Notulen BIBOB ALV 2016/2017 – Maandag 19 september 2016
1. Opening
 Opening om 20:16u. Welkomstwoord van de voorzitter. 13 leden aanwezig bij de vergadering (Hans Bisel, Paul
Hijnberg, Leo van der Staak, William Swanink, Jos Kieft, Frank van den Bor, Kitty Luimes, Maurice Luimes,
Philips Rosaria, Cees Bakker, Richard Swanink, Onno van der Vecht, Mo Elbannamari).
 De algemene ledenvergadering is net als in 2015, twee weken later. Er is besloten om in de toekomst deze
trend voort te zetten hopende op grote aanwezigheid van de leden. Aanwezige leden zijn hiermee akkoord.
2. Terugblik op afgelopen seizoen:
 Er zijn op de dinsdag en woensdag enige veranderingen. Ten eerste is Adrie van de Hoek niet meer onder ons,
we wisten dat het een hopeloze zaak was, maar het ging toch sneller dan gedacht. Voor de familie is dit een
groot verlies en zo ook voor Nel Neef die altijd met Adrie op de baan stond. Ze kan nog niet de draad oppakken
om weer te komen bowlen maar we blijven hopen dat ze met haar dochter gaat komen.
 Roy en Jolanda hebben te kennen gegeven te stoppen met bowlen. Bracha, Bets en Duan zullen dit seizoen niet
meedoen met de league in Hilversum. De dinsdag league is ingekrompen omdat Maurice, Kitty en Yvonne op de
woensdag zijn gaan spelen. In januari gaan we een nieuw lid verwelkomen op de dinsdag en dat is Piet Mulder.
 Doordat Roy is gestopt is er ruimte ontstaan voor een nieuw bestuurslid. Jos Kieft zal toetreden tot het bestuur.
Jos heeft afgelopen seizoen zijn diploma wedstrijdleider gehaald. We kunnen bij hem terecht voor wedstrijd
zaken en hij heeft aangegeven om het Bibob Open te leiden en voor de nodige handtekeningen te zorgen.
Aanwezige leden hadden geen bezwaar met het toetreden van Jos tot het bestuur.
3. Ingekomen en uitgegane stukken
 Geen bijzonderheden
4. Notulen vorige vergadering 2015/2016
 Notulen doorgenomen en goedgekeurd
5. Mededelingen
 We hebben Maurice bereid gevonden waar nodig hand- en spandiensten te verrichten voor de site, promotie
van het BIBOB Open en misschien nog wel meer.
 Kitty gaat in het vervolg de scores verwerken om Philips te ontlasten.
 BIBOB facebook wordt goed bekeken -foto’s van het trouwen van Cees zijn in korte tijd 702 keer bekekenWellicht kunnen we ook uitslagen van de league en het toernooi erop zetten als promotie.
6. Verslag kascontrole commissie
 Peter en Wiljan hebben de kascontrole gedaan en goed bevonden. De penningmeester is gedechargeerd.
 Er is gekeken naar de jaarrekening. Alles in orde. League geld voor nieuwe seizoen wordt niet verhoogt. Graag
de league gelden per bank overmaken en in drie termijnen van €193, september, 1 december, 1 maart.
7. Wedstrijdkalender
 Wedstrijdkalender voor seizoen 2016/2017 is nagelopen. Bingo bowlen op 18 dec, VK voorronde op de dagen
28/29 maart en 04/05 april met finale op 9 april. BIBOB Open op 18/26 feb, finaledag 26 feb.
8. Rondvraag
 Er is uitleg gegeven over de nieuwe lidmaatschap kosten bij NBF. Pasjes worden niet meer automatisch
uitgegeven door NBF. Het is wel mogelijk via de NBF-app je pasgegevens terug te vinden en anders via mijnNBF.
Voor toernooien vraagt NBF een extra bijdrage van €2 per deelnemer.
 Deelnemers VK krijgen 100% handicap van (210 – leaguegemiddelde), dit om de wedstrijd spannender te
maken.
 Maurice heeft een voorstel om score punten te geven per frame tijdens de league. We zullen een aantal weken
hiermee proefdraaien en kijken naar implementatie mogelijkheden wanneer het bevalt.
 Voorstel van Jos om Amerikaans systeem te spelen. Dat heeft het nadeel dat we altijd een even aantal banen
moeten afnemen. Voorstel zal nader bestudeert worden.
 Sluiting 21:42u

