
Notulen BIBOB ALV 2018/2019 – Maandag 13 oktober 2018 
 
Aanwezig: Cees, Jos, Richard, Leo, Paul, Hans, Mike, Wiljan, Arthur, Mo, Frank, Philips 
Afgemeld: Evert-Jan, Jan Buis, Yvonne, Maurice, Kitty, Arie, William, Peter van Zoelen, Piet 
 
1. Opening 

 Opening om 20:15u. Welkomstwoord van de voorzitter Cees.  
 
2. Ingekomen en uitgegane stukken 

 Geen bijzonderheden 
 
3. Notulen vorige vergadering 2017/2018 

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

 Sanne v/d Berg is gestopt op de woensdag. 
 Het is gelukt om airco in het bowling huis te krijgen met dank aan Mo. 
 Het BIBOB Open toernooi staat gepland op 3 t/m 10 feb 2019. 
 De Verenigings Kampioenschappen staan gepland op 15/16 en 22/23 jan 2019 met finale op 27 jan. We 

hanteren de zelfde speelwijze als vorig jaar, verdeling in 2 klassen en bonuspunten per game (100% van 220 – 
leaguegemiddelde). De scratch scores worden bij het NBF aangemeld. 

 Bingo bowlen zondag 16 dec. 
 Slotdag 2 juni.  
 Het is wel bevallen om in 3 klassen te spelen afgelopen seizoen. Hopelijk dat jullie dat ook zo ervaren hebben. 
 De Blind score hanteren we op 90% van het pasgemiddelde. Na 4 keer afwezigheid wordt dat naar 80% 

gebracht. 
   

5. Verslag kascontrole commissie 
 Peter en Wiljan hebben de kascontrole gedaan en goed bevonden. De penningmeester is gedechargeerd. 

 
6. Rondvraag 

 Er is gesproken over een probleem op baan 4 waarbij pin 5 niet recht achter pin 1 staat. Mo zal ernaar kijken 
maar geeft aan dat de genoemde pins op hun spot staan. 

 Op de dinsdag wordt er altijd op de banen 1 t/m 5 of 6 gespeeld. Is dat niet competitie vervalsing omdat er 
nooit op 7/9 gegooid wordt en aldus nooit een baanrecord van de dinsdag op die banen. Besloten om een deel 
van de leaguegames op de banen rechts te houden. 

 Sluiting 21:20u. 


