
Notulen BIBOB ALV 2017/2018 – Maandag 2 oktober 2017 
 
1. Opening 

 Opening om 20:07u. 13 leden aanwezig bij de vergadering (Yvonne Nanning, Hans Bisel, Paul Hijnberg, Leo van 
der Staak, Jos Kieft, Kitty Luimes, Maurice Luimes, Philips Rosaria, Cees Bakker, Richard Swanink, Mo 
Elbannamari, Duan Marathat, Wiljan Zwolsman). 

 Welkomstwoord van de voorzitter Cees. Maurice wordt bedankt voor zijn inzet/aanpassingen aan de website 
en scoreverwerkings programma. 
 

2. Nieuwe Seizoen:  
 Dit maal geen terugblik op vorig seizoen, maar een blik op het nieuwe seizoen. Op de dinsdag verwelkomen we 

Arie Jansen die nu een vaste speler is op de dinsdag. Op de woensdag verwelkomen we Peter Dekkers als 
nieuwe speler en Bracha Bodamèr en Duan Bakker-Marathat die terugkeren naar onze woensdag league. 

 Er is geen contact meer geweest met Nel Neef.  
 
3. Ingekomen en uitgegane stukken 

 Geen bijzonderheden 
 
4. Notulen vorige vergadering 2016/2017 

 Notulen doorgenomen en goedgekeurd. De notulen van de ALV zijn ook online beschilbaar op onze website. 
 
5. Mededelingen 

 Op de dinsdag verwelkomen we Arie Jansen die nu een vaste speler is op de dinsdag. Op de woensdag 
verwelkomen we Bracha Bodamèr, Duan Bakker-Marathat en Peter Dekkers. Het is niet bekend of Nel Neef 
weer komt bowlen. 

 De baanrecords worden bijgehouden op onze webiste. Een grote print voor in de bowling wordt nu 1 keer per 
maand gemaakt. Dit geldt ook voor de baanbordjes. Een verzoek aan de leden om het baannummer te noteren 
op het scoreformulier wanneer er een baanrecord wordt gegooid. Dit vergemakkelijkt het bijhouden van de 
records door Philips. 

 Er is gesproken over de aanvangstijd van de leagues. Het is op de woensdag al 2 keer binnen 4 weken 
voorgekomen dat we tussen 20.15u en 20.30u de banen op konden. Cees vraagt voor clementie op avonden 
waar we later moeten beginnen, zeker wanneer dit komt doordat de banen verhuurd zijn aan recreanten. Het 
is omzet voor Mo. De vraag is wel hoe dit op te lossen zodat leaguespelers niet lang moeten wachten voordat 
ze kunnen starten. Een optie was om de league om 20.15u te laten starten. Uiteindelijk is besloten om de 
aanvangstijd te houden op 20u en een groepsapp te maken. Mo moet ons dan op tijd verwittigen wanneer de 
league later zal beginnen. Het is niet de bedoeling dat dit vaak gebeurd anders moeten we een latere 
aanvangstijd heroverwegen.  

 Jammer dat het nog niet is gelukt om Airco in het bowlinghuis te installeren. Oorzaak lag niet aan Mo. Hopelijk 
lukt het later in het seizoen. 

 Het spelen in 3-klassen systeem is aangenomen. Website zal hierop worden aangepast. 
 Blindscore zal worden berekend door “pasgemiddelde – 10%” (=0.9*pasgemiddelde). Voorheen gebruikten we 

de formule “pasgemiddelde – 15” en hebben een maximum van 180 aan toegevoegd. Dit bleek te rigoreus. 
Bovendien is het gebruik van een percentage (idee van Maurice) eerlijker voor alle spelers. 
   

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. De hoge inkomsten uit 2016 zijn verklaarbaar uit het feit dat 

sommige leden hun contributie hebben gestort voordat het seizoen voorbij was. Dit is nu opgelost. Verder geen 
bijzonderheden.   
 

7. Wedstrijdkalender 
 Wedstrijdkalender voor seizoen 2017/2018 is nagelopen. Bingo bowlen op 17 dec, de Verenigings 

Kampioenschappen zullen eerder plaatsvinden op de dagen 23/24 en 30/31 januari met finale op 4 februari. 
 
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 


