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AGENDA                  A.L.V. BIBOB
 
 
 

1 Opening. Daar er geen animo is 
zo 

 
2 Vaststellen definitieve 
  
3  Ingekomen en uitgegane stukken

 
4 Notulen vorige vergadering 

op onze website http://www.bibobbowling.nl/alv/
 

5 Mededelingen: 
 Het nieuwe seizoen is voor de din

afzeggingen. Een kleine groep werkt niet echt motiverend
o Luc heeft 
o De situatie bij
o Arthur heeft een 

aansluiten
o Paul topt ook met zijn arm
o De vakantiegangers zijn gelukkig allemaal terug

Toch willen wij als be
om deze avond onder de aandacht te brengen, 

o flyers bij de NBF 
o Door via
o eventueel een stuk in de krant
o een grote 
o Als er spelers van de 

willen spelen zijn ze natuurlijk welkom op de dinsdagavond.
o Ook vragen we d

vragen of er b
 

6 Activiteiten: 
 Verenigingskampioenschap

januari en zondag 2 februari finale middag.
 BIBOB Open: Zoals jullie al hebben kunnen lezen

2020 weer een Bibob Open
in Almere op de
meer 50+ toernooien en

 Bingo Bowlen: Op zondag 15 december 
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AGENDA                  A.L.V. BIBOB                   Donderdag  24 oktober 201

Daar er geen animo is dit jaar om naar de jaarvergadering te komen doe

 agenda. 

Ingekomen en uitgegane stukken. Niets 

vergadering 2018/2019. Zie bijlage “ALV2018.pdf
http://www.bibobbowling.nl/alv/ ) 

Het nieuwe seizoen is voor de dinsdagavond slecht begonnen
Een kleine groep werkt niet echt motiverend 

heeft zich naar Huizen over laten schrijven 
De situatie bij Arie is zo verslechtert dat hij is afgemeld

thur heeft een “pauze” genomen en we hopen dat hij later weer kan 
luiten 

Paul topt ook met zijn arm en is dus ook nog niet geweest
De vakantiegangers zijn gelukkig allemaal terug 

och willen wij als bestuur deze avond behouden en we zullen er alles aan doen 
om deze avond onder de aandacht te brengen, door bv:   

yers bij de NBF te bestellen, op de score uitslagen die 
Door via Mo onze vereniging aan te prijzen,  
eventueel een stuk in de krant te krijgen ,  
een grote poster achter de balie  

spelers van de woensdagavond zijn die nog een 
willen spelen zijn ze natuurlijk welkom op de dinsdagavond.

ok vragen we de leden om mee te denken en misschien eens rond 
vragen of er belangstellende zijn die bij ons willen spelen

Verenigingskampioenschap: Gaat gewoon door, voorronde 21/22 januari en 28/29 
januari en zondag 2 februari finale middag. 

Zoals jullie al hebben kunnen lezen staat er op de agenda dat er in 
weer een Bibob Open is. Helaas gaat het dit jaar weer niet door

in Almere op de zelfde dag ook Finale van een zelfde toernooi
meer 50+ toernooien en die zitten de gewone toernooien in de weg

: Op zondag 15 december  

oktober 2019 

adering te komen doen we het 

“ALV2018.pdf” (is ook beschikbaar 

dagavond slecht begonnen door vakanties en 

afgemeld 
hopen dat hij later weer kan 

is dus ook nog niet geweest 

zullen er alles aan doen 

, op de score uitslagen die recreanten krijgen  

een tweede avond 
willen spelen zijn ze natuurlijk welkom op de dinsdagavond.  

e leden om mee te denken en misschien eens rond te 
willen spelen. 

de 21/22 januari en 28/29 

aat er op de agenda dat er in 
weer niet door  want er is 

de toernooi, er zijn ook steeds 
wone toernooien in de weg. 
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 Slotdag: Deze willen we houden op 
standen bekend
 

 
Zet de datums in je agenda!!!!!!
 
 
 

7 Verslag kascontrole commissie
- Financieel jaarverslag

             - Begroting seizoen 201
            - League geld  
      

8 Wedstrijdkalender controleren
wedstrijdkalender http://www.bibobbowling.nl/kalender/
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Deze willen we houden op donderdagavond 28 mei
bekend. Het laatste weekend is het pinksterweekend 

Zet de datums in je agenda!!!!!!  

kascontrole commissie. Zie bijlage “FJV2018.pdf”        
jaarverslag. 

Begroting seizoen 2018-2019. 
 

Wedstrijdkalender controleren Leagues  seizoen 2019/2020. Zie onze website voor de 
http://www.bibobbowling.nl/kalender/ 

 

mei???. Dan zijn de 
kend dus niet handig. 

onze website voor de 
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ALV2018.pdf 
Notulen BIBOB ALV 2018/2019 –
 
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
 
2. Ingekomen en uitgegane stukken

 Geen bijzonderheden 
 
3. Notulen vorige vergadering 2017/2018

 Notulen doorgenomen en
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

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

 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

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
 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 ban

 Sluiting 21:20u. 
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– Maandag 13 oktober 2018 

Aanwezig: Cees, Jos, Richard, Leo, Paul, Hans, Mike, Wiljan, Arthur, Mo, Frank, 

Jan, Jan Buis, Yvonne, Maurice, Kitty, Arie, William, Peter van 

Welkomstwoord van de voorzitter Cees.  

. Ingekomen en uitgegane stukken 

Notulen vorige vergadering 2017/2018 
Notulen doorgenomen en goedgekeurd. De notulen van de ALV zijn ook online beschilbaar op 

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
jan. We hanteren de zelfde speelwijze als vorig jaar, verdeling in 2 klassen en bonuspunten per 

leaguegemiddelde). De scratch scores worden bij het NBF aangemeld.
Bingo bowlen zondag 16 dec. 

l bevallen om in 3 klassen te spelen afgelopen seizoen. Hopelijk dat jullie dat ook zo 

De Blind score hanteren we op 90% van het pasgemiddelde. Na 4 keer afwezigheid wordt dat 

. Verslag kascontrole commissie 
Wiljan hebben de kascontrole gedaan en goed bevonden. De penningmeester 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.

 

. De notulen van de ALV zijn ook online beschilbaar op 

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 

bij het NBF aangemeld. 

l bevallen om in 3 klassen te spelen afgelopen seizoen. Hopelijk dat jullie dat ook zo 

De Blind score hanteren we op 90% van het pasgemiddelde. Na 4 keer afwezigheid wordt dat 

kascontrole gedaan en goed bevonden. De penningmeester is 

gesproken over een probleem op baan 4 waarbij pin 5 niet recht achter pin 1 staat. Mo zal 

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 

en rechts te houden. 
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FJV2018.pdf 
 
 
 
 
 

ONTVANSTEN 

 LEAGUEGELDEN    

TOERNOOI  

CONTRIBUTIE        

FEESTBIJDRAGE 

RENTE 

TOTAAL 

UITGAVEN 

BAANHUUR 

TOERNOOI 

NBF 

FEESTBIJDRAGE 

ADMINISTRATIEKOSTEN 

BESTUURKOSTEN 

SOC.CONT./DIVERSEN 

SALDO 

TOTAAL 

 

 KAS 

SPAARREKENING 

REK.RABO 

TOTAAL 

  

 

 
Bowling Vereniging “Bibob” Hilversum 

Tel/fax 035-5413617  www.bibobbowling.nl 

 

 BIBOB 2018-
2019  

 

   

 
 €          16.114,61  

 

 
 €                      -    

 

 
 €            1.225,00  

 

 
 €               980,00  

 

 
 €                   1,09  

 

 
 €          18.320,70  

 

   

 
 €          12.615,10  

 

 
 €                      -    

 

 
 €            1.090,45  

 

 
 €            3.797,55  

 

 
 €               167,38  

 

 
 €                      -    

 

 
 €               106,70  

 

   
 €      

 
 €          17.777,18  

 

   2017-2018 2018-2019 
  €           336,31   €               471,26  
  €        5.098,77   €            5.099,86  
  €        3.579,30   €            3.986,78  
  €        9.014,38   €            9.557,90  
 

 €      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 €      543,52  

 

 

 

 

 

 €      543,52  

 


