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Notulen Algemene Leden Vergadering
Nijmeegse Bowling Vereniging
Dinsdag 19 september 2017 te OlRound
Aanwezig:
Bestuur Nijmeegse Bowling vereniging
Dhr. R. Joosten, voorzitter
Dhr. J. Smid, penningmeester
Mevr. I. van Wamel, secretaris
Mevr. A. van Oldenbeek, ledenadministratie
Dhr. C. van Hoogstraten, wedstijdzaken
Dhr. L. Verhoeven, wedstrijdzaken, website
Dhr. M. Rawnsley, jeugdzaken
Dhr. M. Peperzak, bestuurslid
Leden, Ereleden en leden van verdienste
Dhr. J. Peeters, erelid
Dhr. G. Smid
Dhr. W. Hermsen
Dhr. T. Mol
Dhr. H. Zonnenberg
Dhr. G. Nillesen
Dhr. H. Peters
Dhr. M. Siep
Namens Olround:
Dhr. B. Spanbroek en M. Siep
Bericht van verhindering van:
11 leden. (namen ter inzage bij secretaris)
Agenda:
1. Opening door voorzitter (zie website NBV)
2. Notulen ALV 22 november 2016
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris en ledenadministratie (zie website NBV )
5. Jaarverslag wedstrijdzaken (zie website NBV)
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Financieel verslag penningmeester seizoen 2016-2017 + begroting 2017-2018
Vaststelling contributie seizoen 2017-2018
8. Jaarverslag jeugdzaken (zie website NBV)
9. Korte pauze
10. Bestuursverkiezing
11. Beleidsplannen en voorstellen nieuwe seizoen + event. aanpassing en vaststelling Huisleaguereglement
2017-2018
12. Rondvraag

13. Vaststellen datum volgende Algemene Leden Vergadering
14. Sluiting
__________________________________________________________________________________________

1. Opening voorzitter
De voorzitter opent om 20.01u de vergadering en heet iedereen aanwezig welkom.
Hij vindt het jammer dat er zo weinig opkomst is omdat tijdens de ALV er zaken behandeld
en besloten worden die ieder lid aangaan, financieel en overige zaken. Hier kun je als lid je
stem laten gelden en mee discussiëren. Daarbij investeert het bestuur veel tijd in het reilen
en zeilen van de vereniging. Zijn voorwoord vindt U op de website van de NBV.

2. Notulen ALV 22 november 2016
Er moeten wat wijzigingen worden genoteerd:
1. kascontrolecommissie: Carolien Janssen is commissielid, Tom Mol is reserve.
6. Wat verder ter tafel komt, alinea Jos Geurts: opmerking Tom Mol wordt behandeld bij
agendapunt 11.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn 11 afmeldingen en 4 stemmachtigingen afgegeven. De namen zijn ter inzage bij de
secretaris. Ook waren Jorn Hagemeijer, Leo van Zanten en Valentijn Stronks van Olround
verhinderd.

4. Jaarverslag secretaris en ledenadministratie
Deze wordt goedgekeurd door de vergadering met de opmerking van Joop Peeters dat hij
het een onvoldoende verslag vindt; waarvan akte.

5. Jaarverslag wedstrijdzaken
Deze wordt goedgekeurd door de vergadering.
Vraag Joop Peeters waarom Lia Fivet niet vernoemd wordt in het verslag. Zij doet toch ook
veel voor het 50+ toernooi.
Cris van Hoogstraten: Dat klopt. Het 50+ toernooi is een gemoedelijk toernooi. Lia is niet van
de NBV, maar van de ESBC 50+. Zij probeert mede het toernooi levend te houden door
aanwezig te zijn op toernooien in het land en probeert daar nieuwe inschrijvingen te scoren
bij de deelnemers. Cris regelt alles voor het Nijmeegse 50+toernooi en heeft veel contact
met Lia.
Rob en Cris hebben het afgelopen toernooi geëvalueerd en afgesproken dat het beter moet,
met meer assistentie voor Cris. Vorig jaar zijn de toernooiorganisaties en evenementen
helaas wat chaotisch verlopen doordat iedereen nog in de ban was van de perikelen rond
Eric Hoeven.

6. Verslag kascontrolecommissie
Hans Peters: de verantwoording staat op het papier dat is uitgedeeld. Er zijn geen
bijzonderheden aangetroffen. Alleen is er geen beginbalans. De commissie adviseert de ALV
om het bestuur decharge te verlenen.

7. Financieel verslag penningmeester

Toelichting van Juriaan Smid: Ik ben begonnen met de toen bekende gegevens.
Joop Peeters: Er staat € 1.000,- van de zus van Eric. Waar was dat van?
Juriaan: Dit was van een bankopname.
Joop Peeters: er was ook al betaalde contributie weg. Heeft Johnny Peters dan nogmaals
(dus dubbel) betaald?
Juriaan: Nee, dat is niet gebeurd.
Tom Mol: Dit jaar is er geen verhoging van de baanhuur, maar de consumptieprijzen zijn
drastisch omhoog gegaan!
Bart Spanbroek (Olround): in het verleden zijn er diverse consumpties en eten te laag
begroot. Dat is nu hersteld.
Rob Joosten: Helaas hebben wij hier geen invloed op.
Het financiële verslag van de penningmeester wordt door de vergadering goedgekeurd en
het bestuur wordt decharge verleend.
Vaststelling contributie seizoen 2017-2018
Deze is al van kracht.
Vraag Vincent Disveld door Gerard Smid: Klopt het dat er afgelopen seizoen leden waren die
geen contributie betaald hebben?
Rob Joosten: Nee, dat klopt niet
Gerard: Op het nieuwe formulier staat nl wel weer dat ereleden, leden van verdienste en
bestuursleden geen of minder contributie betalen.
Rob: Omdat de financiële situatie aanzienlijk verbeterd is, zijn we weer naar de oude
afspraken gegaan.
Vraag Joop Peeters: Je moet vóór 1 juli inschrijven voor het nieuwe seizoen en de contributie
betaald hebben, maar nu pas gaan we besluiten de contributie met indexatie vast te stellen.
Rob Joosten: Er is in het verleden als vereniging op een ALV besloten om verhogingen van
NBF/NBV achteraf toe te staan.
Vraag Vincent Disveld door Gerard Smid: De regelgeving rondom ereleden en leden van
verdienste. Wanneer en wie bepaalt / benoemt ereleden en leden van verdienste.
Wat betekent deze speciale status en welke voordelen genieten zij.
Ik zou graag zien dat er hieromtrent een brede discussie gevoerd wordt en dat er een
commissie benoemt wordt die met voorstellen komt hoe hier in de toekomst mee om te
gaan.
Ik wil me eventueel wel kandideren om in deze commissie zitting te nemen.
Rob Joosten: Deze discussie kan gevoerd worden, maar wanneer deze voorstellen door
zouden gaan zal er een statutenwijziging plaats moeten vinden. Daar zijn nu te weinig leden
voor aanwezig en hoge kosten aan verbonden. Overigens is het wel nodig om de statuten
aan te passen naar deze tijd, want die zijn van 1994.

8. Jaarverslag Jeugdzaken
Michael Rawnsley en Rob Joosten vinden het heel erg jammer dat er gestopt moest worden
met de jeugd, doordat er nog maar 3 jeugdleden waren. Zij hebben geprobeerd om nog iets
te ontwikkelen samen met Olround, maar dat heeft niet geholpen. Michael blijft als
bestuurslid behouden voor de NBV.

9. Korte pauze

10. Bestuursverkiezing
Marc Peperzak treedt af als bestuurslid en wordt door de voorzitter namens de leden en
bestuur bedankt voor zijn grote inzet in 3½ jaar bestuurslidmaatschap; eerst als voorzitter en
op het laatst als vicevoorzitter. Hij geeft hem onder luid applaus, namens ons allemaal een
leuke attentie.(foto op website)
Marc bedankt iedereen en geeft aan dat zijn bestuurslidmaatschap bestond uit veel hoogteen een paar dieptepunten. Hij heeft zijn taak altijd met veel plezier gedaan en bedankt het
bestuur voor de prettige samenwerking.
Doordat op de vorige ALV alle bestuursleden benoemd en opnieuw benoemd zijn is er een
nieuw aftreedrooster gemaakt. Dit wordt van kracht vanaf 2018. Tevens was het bestuur
niet oneven. Door het aftreden van Marc is dat nu hersteld. Het bestuur draagt daarom nu
geen kandidaten voor.

11. Beleidsplannen en voorstellen nieuwe seizoen + event. aanpassing en
vaststelling Huisleaguereglement 2017-2018
Invallen van vaste spelers bij andere teams van dezelfde speelavond:
Dit is voorgekomen, maar kan eigenlijk niet. De wedstrijdleider van de avond heeft beslist dit
toe te staan.
De voorzitter wil dit dilemma aan de vergadering voorleggen, omdat dit “foul play” kan
oproepen. Vraag: gaan we dit afdekken met regels of beoordeelt de wedstrijdleider de
situatie en neemt een beslissing?
Er wordt algemeen besloten dat het Huisleaguereglement Artikel 12.Reservespelers, lid 4
wordt aangepast met de toevoeging: “Bij twijfel wordt naar inzicht besloten door de
wedstrijdleider”.
Inhalen op zaterdag? Wordt toegestaan. Olround heeft geen bezwaar.
Wederom komt de vraag op bij diverse leden om het nieuwe seizoen te starten met de HCP
pasgemiddelde en vraagt de aanwezige leden welke keuze er nu gemaakt moet worden.
Tom Mol :heeft e.e.a. nagerekend en vindt dat het starten met HCP in het nieuwe seizoen de
mindere bowler benadeelt.
Gerard Smid: Ik zou dat ook niet fair vinden. Ik gooi de eerste wedstrijden onder mijn kunne,
omdat ik 3 maanden niet bowl. Ik word dan dus ook benadeeld.
Bij stemming hierover blijkt dat er 9 mensen voor en 7 tegen zijn. Maar hoe zou dat dan
ingericht moeten worden. Er wordt afgesproken dat er nu niets wordt veranderd en dit punt
op de agenda van de volgende ALV komt.
Het bestuur gaat 3 voorstellen maken en deze op de ALV presenteren. Actiepunt bestuur
Kan er een budget komen voor promotieactiviteiten op internet enz.?
Er wordt door de vergadering dit jaar een bedrag van € 300,- goedgekeurd, waarbij tevens
afgesproken wordt volgend jaar te evalueren.
Aanschaf pinautomaat
Naar aanleiding van het debacle met Eric Hoeven is i.v.m. fraudegevoeligheid, transparantie
enz. door het bestuur besloten te onderzoeken wat een pinautomaat kost. Wij willen graag
in een overgangsperiode van ong. 2 jaar over naar pinnen, zodat we geen contanten en
kasverschillen meer hebben. Ook is dit heel handig bij toernooien. De overgangsperiode is
een proefperiode, hierna kunnen we besluiten wat we doen.
Rob vraagt (na een discussie) wat men besluit en brengt het voorstel in stemming. Alle leden
zijn voor.

12. Rondvraag
Marc Peperzak: Kunnen we een totale minimale- (bijv. kosten vorig seizoen) € 1.000,- en
maximale reserve van € 5.000,- instellen na de perikelen met Eric?
Afgesproken wordt dit punt volgend jaar op de agenda te plaatsen. Actiepunt bestuur
Tom Mol: Graag de notulen wat eerder op de site.
Afgesproken wordt deadline 01 november 2017. Actiepunt bestuur
Joop Peeters: Kunnen oud-leden aangeschreven worden of men terug wil komen?
Rob Joosten: Weet niet of dat wat oplevert maar ga kijken wat we ermee kunnen.
Cris van Hoogstraten: Ik kondig hierbij voor de laatste maal aan dat er op de speelavond 15
minuten vóór aanvang betaald moet zijn. Doordat er steeds te laat betaald wordt heb ik zelf
nog maar 1 minuut ingooitijd. De volgende keer wordt er dan niet ingegooid door het
betreffende team.
Cris van Hoogstraten aan Martijn Siep: Zou je a.u.b. de oliemachine na willen kijken of die
goed werkt? We missen “snap” en de baancondities wijzigen steeds.
Martijn Siep: Natuurlijk, maar ik krijg geen klachten door van de leden. Ik wil graag weten of
er iets is. Geef het a.u.b. door aan de wedstrijdleider.

13. Vaststellen datum volgende Algemene Leden Vergadering
De volgende Algemene Leden Vergadering is op 18 september 2018

14. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.58u de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en
komst.

