Notulen ALV 18 september 2018
Aanwezig Bestuur: Rob, Ina, Anja, Cris, Jurriaan en Leon
Aanwezigen + afmeldingen met kennisgeving: Zie presentielijst
Notulen gemaakt door Rob Joosten
Dik gedrukte zinnen zijn actiepunten
1. Opening
Rob opent de vergadering om 20.02u en constateert dat de opkomst hoger is dan vorig jaar. Hij geeft
aan het jammer te vinden dat minder dan de helft van de leden de weg naar de ALV heeft weten te
vinden.
2. Notulen ALV 2017
Vincent maakt een opmerking over de vrijstelling van contributieverplichting voor ereleden en leden
van verdiensten. Deze is volgens de oude wijze hervat nadat de vereniging er financieel weer beter
voor stond. Dit was anders dan de gemaakte afspraken in de bijzondere ledenvergadering. Er bestaan
verder geen bezwaren tegen deze keuze, zodoende geen verdere actie op dit punt.
Een van de leden geeft aan dat volgens de notulen alle leden akkoord zijn gegaan met de aanschaf
van de pinautomaat. Dit betrof echter alle aanwezige leden bij de betreffende ledenvergadering. Lid
stelt voor om dit in de notulen te wijzigen in alle aanwezige leden. Voorzitter maakt hierop de
opmerking dat dan de leden aanwezig moeten zijn om invloed te hebben op de keuzes die gemaakt
worden tijdens een ALV. Ook al zijn er op dat moment 16 van de 100+ leden. Enkel voor
statutenwijzigingen is een minimaal aantal leden benodigd.
Melvin geeft aan dat op zaterdag inhalen sinds vorige vergadering was toegestaan. Olround had
hiermee ingestemd. Echter is het team van Melvin een keer op zaterdag geweigerd. Jorn geeft aan
dat inhalen op zaterdag tussen 12.00u en 14.00u zonder meer mogelijk is. Jorn geeft aan dat hij zich
dat niet goed gerealiseerd heeft en geeft aan hier op te letten in de toekomst.
Ger geeft aan dat we vorig jaar hebben besloten de handicap anders in te gaan regelen, maar dat dit
niet gebeurd is. Hierop volgt dezelfde discussie als eerdere jaren, waarin diverse varianten meerdere
voor- en nadelen hebben. Voor nu laten we het zoals het is.
3. Jaarverslagen
Iedereen heeft de verslagen kunnen lezen. Van de secretaris en ledenadministratie was er echter
geen verslag, met als reden dat Ina door omstandigheden weinig aanwezig is geweest.
Joop geeft aan dat de Albert Heijn-actie onderbelicht is gebleven in de verslagen. Die actie heeft ook
dit jaar plaatsgevonden. Er zijn 180 mensen afgekomen op dit evenement, echter het rendement was
nihil. Joop en de andere organisatoren hebben gepoogd andere leden te motiveren ook een van deze
trainingen op te pakken, waar helaas geen respons op kwam. Rob is dit vergeten in het verslag,
waarvan hij aangeeft dat dit mogelijk ook komt vanwege het uitblijven van aanmeldingen of
potentiële leden. In de toekomst kunnen we bekijken of we dit opnieuw gaan doen en zo ja dan zal
het professioneler opgepakt moeten worden met een duidelijke visie en plan van aanpak.

Leon geeft uitleg over het verslag van wedstrijdzaken en meldt dat er twee bijzondere
sportresultaten zijn behaald. Martijn Siep gooide tijdens de huisleaugue een perfect game en de 300
van Micha Groot tijdens het Marikentoernooi. Het Nijmeegs Kampioenschap was dit jaar weer
opgezet met het doel om ook de leden van de Bedrijven Bowling Competitie (BBC) erbij te betrekken.
Dit is afgelopen jaar niet gelukt. Mochten er nog ideeën voor verbetering zijn, dan horen we die
graag.
De toernooien die afgelopen jaar zijn georganiseerd zijn goed neergezet en hierover zijn diverse
complimenten binnengekomen van de deelnemers. Dit willen we met deze nieuwe ambiance verder
uitbouwen.
Joop vraagt naar de wijze waarop dames en heren tijdens het 50+ toernooi zijn ingedeeld. In
tegenstelling tot het Marikentoernooi zijn deze gescheiden. Verdere details zijn de voorzitter niet
bekend, hij grapt dat het 50+ toernooi meestal niet zo blijft hangen. Joop grapt vervolgens dat dat
nog wel komt.
Tijdens de bespreking van het verslag van de voorzitter geeft Rob aan dat het aantal leden flink hard
achteruit gaat. Zowel bij de NBV als de NBF. Dit heeft gevolgen voor de contributie die de NBF moet
gaan heffen om de kosten te kunnen dekken. Dit resulteert in een 10 euro verhoging van de
contributie per seizoen 2019-2020.
Hoogtepunten van vorig jaar waren onder andere het slotfeest, waarvan de voorzitter zich in ieder
geval het eerste deel van de avond goed kan herinneren. De wijze waarop het was georganiseerd
was geslaagd en dat willen we er zo inhouden.
Voor aankomend jaar willen we het einde- of oudejaarstoernooi weer organiseren. Dit is er vorig jaar
bij ingeschoten om diverse redenen.
Het promotiebudget is ingezet voor onder andere Facebook en een restyling van de huisstijl. Dit
heeft onder andere het nieuwe logo opgeleverd. De resultaten van de Facebookcampagne waren
helaas niet denderend.
Vincent geeft aan dat het ‘schoolbowlen’ of een schoolcompetitie van belang is voor de instroom van
nieuwe leden aan de onderkant van de vereniging. De vraag is: Zijn hiervoor opties? Rob geeft aan
dat de jeugdafdeling sinds vorig seizoen is opgeheven bij de NBV, vanwege de beperkte aantallen
jeugdleden (3). Dit kostte zoveel tijd van Michael en Rob, dat is besloten voor drie leden dit stop te
zetten. Een ander lid geeft eveneens aan dat het type jeugdlid dat gaat bowlen over het algemeen
veel tijd vraagt. Een andere opmerking betreft het feit dat we geen begeleiding hebben voor deze
trainingen. We hebben geen trainers (met opleiding) of andere leden die dit op kunnen en/of willen
pakken. Jeffrey Peters geeft aan dat we beter onze focus kunnen leggen op de studenten, die in
overvloed te vinden zijn in Nijmegen. Afgesproken is om een keer met Vincent te gaan zitten om
zijn ideeën te bespreken. Het schoolbowlen dat vanuit Olround elk jaar wordt georganiseerd, heeft
vorig jaar één klas uit Ede opgeleverd, wat niet onze doelgroep is. Actief de scholen af is dusdanig

arbeidsintensief, dat hiervoor leden benodigd zijn die hier zoveel tijd in kunnen steken. Helaas zullen
deze zich niet in groten getale melden.
Geconcludeerd wordt dat schoolbowlen verloren energie zou zijn en dat we beter op studenten
kunnen focussen.
De financiële verslagen en het kascontroleverslag zijn besproken. De financiële gegevens waren
inzichtelijk bij de vergadering. Tom geeft aan dat er geen bijzondere zaken zijn geconstateerd. Alles is
door onze penningmeester netjes vastgelegd in het boekhoudprogramma. De samenstelling van de
kascontrolecommissie was niet geheel duidelijk. Voor nu hebben we geconstateerd dat eigenlijk
Hans en Caroline het hadden moeten doen, maar dat dit uiteindelijk Tom en Caroline is geworden,
waarbij opgemerkt moet worden dat Caroline afwezig was tijdens de controle. Voor aankomend jaar
zijn Hans en Caroline nog de kascontrole, hierna moet opnieuw gekozen worden.
Het verslag van Jurriaan wordt voorgelezen door Rob. Zie het verslag voor de inhoud. Opmerkelijk
was het halve briefje van vijf euro dat een van de leden heeft ingeleverd. Rob vraagt met een lach
om de andere helft.
De laatste vraag die wordt gesteld tijdens dit bespreekpunt is of de pinautomaat van Olround was of
van de vereniging. Deze is eigendom van de vereniging en aangeschaft vanuit de verenigingskas. De
pinautomaat wordt voor de league gebruikt, maar ook voor toernooien. Wij zijn een van de weinige
verenigingen die een pinautomaat bezitten.
4. Vaststelling contributieverhoging
In de bondsdag is besloten dat per 2019-2020 de contributie van de NBF omhoog gaat met vijf euro
en een seizoen later nogmaals met vijf euro. Dit wordt ook overgenomen in onze vergadering. Voor
de NBV-verhoging houden we aan zoals het afgelopen jaar is gegaan.
5. Bestuursverkiezing.
Marieke Peters en Jan Verschoof zijn voorgesteld als nieuwe leden van het bestuur. Het nieuwe
vijfkoppige bestuur zou dan bestaan uit: Rob, Leon, Jurriaan, Marieke en Jan.
De stembriefjes waren netjes voorbereid en er kon gestemd worden door een kringetje om voor of
tegen te zetten. Beide voorgestelde leden zijn aangenomen. Alle stemmen voor, op een na, deze was
blanco. Dit gold voor beide voorgestelde bestuursleden.
De aftredende leden zijn in het zonnetje gezet en hebben een bloemetje gekregen. Na een hartelijk
applaus en een uitgebreid bedankje van de voorzitter hebben zij afscheid genomen van het bestuur.
6. Voorstel leden van verdienste
Het bestuur heeft voorgesteld om Anja, Cris en Ina te benoemen als leden van verdienste. Ina heeft
inmiddels haar lidmaatschap bij de NBV opgezegd, vanwege haar blessure. Desalniettemin wilden we
haar inzet toch belonen met deze erkenning.
Er zijn vele woorden gezegd tijdens dit onderwerp, waar ik ondanks de uitgebreide notulen niet te
diep op in wil gaan. Strekking van het verhaal was, dat er geen concrete eisen zijn aan een erelid of

lid van verdienste, anders dan de stelling dat iemand zich (in het bijzonder) verdienstelijk moet
hebben gemaakt voor de vereniging of de bowlingsport in het algemeen. Vanuit enkele leden is het
voorstel gekomen om zodoende de eerder genoemde leden te eren middels de titel; lid van
verdienste. Hiermee is een deel van het bestuur (Leon en Rob) het eens. De voorgestelde leden
wisten overigens niet dat dit speelde.
Het voorstel om concrete eisen op te stellen voor het aanstellen van leden van verdienste of
ereleden, zou een statutenwijziging met zich meebrengen. We hebben dit vervolgens laten rusten.
De uitslag van de stemronde over de drie voorgestelde leden van verdiensten was overtuigend
(enkele tegenstemmen en/of blanco). Alle drie de leden zijn per 18 september 2018 lid van
verdienste.
Met een mooie herinnering middels een ingelijst ‘certificaat’ kunnen zij terugkijken op een periode
waarin zij bijzonder veel voor de vereniging hebben betekend.
7. Pauze
Pauze van tien minuten, waarin bovenstaande nog even wordt nabesproken door diverse leden.
8. Oliepatroon
Het huidige oliepatroon lijkt het redelijk goed te doen op de huidige banen. Toch de vraag: Wat gaan
we er mee doen? Olround geeft aan dat er veel mogelijk is, waarbij de voorwaarde is dat er
maximaal 22 milliliter olie gebruikt kan worden.
Na een discussie over patroonsoorten is besloten dat het bestuur een aantal patronen uitvraagt bij
de ‘sportbowlers’ en een poll op de website plaatst, waarbij alle leden hun voorkeur kunnen
aangeven. Het seizoen wordt verdeeld in drie periodes van elf speelavonden. In periode 1 wordt het
huidige patroon gebruikt. Na elf weken veranderen we het huidige patroon naar het gekozen
patroon. Voor de derde periode geldt hetzelfde systeem.
Voorwaarde voor deze patronen is dat het een ‘standaard’ reactiepatroon van Kegel is met een
maximum aantal milliliters olie van 22.
9. Shirtboete
Een van de leden benoemt de shirtboete, omdat er toch weer veel teams zijn die geen
teamuitstraling hebben door een verscheidenheid aan shirts. Er zijn allerlei redenen waarom die
shirtboete niet meer werd opgelegd. Deels door de aanpassing van de regels voor de reservespelers,
die inmiddels bij ieder team mogen spelen.
Het handhaven van de boetes bij reservespelers, die een andere kleur shirt aan hebben is lastig. Er
wordt geopperd dat het dan toch maar betaald moet worden. Echter voor de wedstrijdleider is het
vervolgens ‘politieagentje’ spelen. Het is aan de leden om een beslissing te nemen wat hiermee te
doen. Er worden allerlei argumenten benoemd voor het wel of niet hanteren van de shirtboete.
Voor nu wordt besloten te bekijken in hoeverre teams teamshirts hebben en hoe groot het
probleem is. Rob zal dit de komende weken steekproefsgewijs bijhouden en dit later evalueren

met het bestuur. Wel gaan we wat het dragen van teamshirts meer promoten zodat er een
gezamenlijke uitstraling komt. Dit zal tijdens de leagues worden medegedeeld.
10. Indeling Speelavonden naar rato teams
Omdat niet elke league vol zit is het aantal wedstrijden dat men tegen elkaar speelt niet helemaal
gelijk. Hierover was discussie en zodoende staat dit op de agenda. Gaan we deze aantallen
aanpassen zodat iedereen wel even vaak tegen elkaar speelt? Er wordt geopperd dat dit in het
verleden ook zo was en de discussie is al eerder gevoerd. Toen was een van de opties om 28
speeldagen per seizoen in te plannen, maar dat was te weinig. De volgende optie is 36 en dat is dan
weer erg lang. Sommigen vinden 33 prima en dan is het maar zo dat er niet even vaak tegen alle
teams gespeeld wordt.
Besloten wordt het voor nu zo te laten, aangezien aanpassen zowel voor- als nadelen kent. Voor
volgend jaar willen we wel de teamindeling random laten indelen.
11. Rondvraag
- Jeffrey geeft aan eventueel reserve te willen zijn voor de kascontrole. Dit staat genoteerd maar
de verkiezingen hiervoor volgen pas volgend jaar.
- Joop heeft geen vragen of opmerkingen. Dat is uniek en wordt dus specifiek genotuleerd (als
geintje uiteraard).
- Voor volgend jaar worden er duidelijker uitnodigingen verstuurd voor de kascontrole en kiezen
we een nieuwe kascontrolecommissie.
- Jorn geeft aan dat het systeem met de lockers niet geheel goed is bijgehouden. Deze worden
opnieuw geregistreerd. Indien iemand een sleutel nodig heeft dan kan dat bij Jorn gemeld
worden.
- Ger vraagt of er speciale prijzen voor de leden kunnen worden gehanteerd, naar voorbeeld van
Arnhem. Hier hebben ze speciale prijzen voor leden voor drank en eten. Dit is ook door het
bestuur in de week gelegd bij Leo. Leo geeft aan hier niets aan te kunnen doen, maar dat er door
Olround wel heel veel andere dingen worden gedaan. Dit jaar komt er geen verhoging van de
baanprijzen. Maar Olround levert ook sponsorbijdragen aan toernooien, het NK, oudejaars
bowlen etc. Er wordt geconcludeerd dat er beter moet worden uitgelegd wat Olround allemaal
voor de vereniging doet. Dit is namelijk voor Olround één van de redenen om de
consumptieprijzen voor NBV-leden niet aan te passen. Leo geeft aan dat per 1 januari 2019 de
prijzen niet nogmaals worden verhoogd en dat de huidige prijsverhoging voornamelijk wordt
veroorzaakt door de aankomende btw-verhoging van 6 naar 9% (per 1 januari 2019).
Actiepunt voor het bestuur: Uitleggen wat Olround al voor ons betekent om zo begrip te
kweken voor de consumptieprijzen.
- Ger geeft aan nog een heel lijstje te hebben: Maar toch niet!
- Stedenontmoeting: Dit jaar kan er een team ingeschreven worden voor de stedenontmoeting.
Voor één team kan de vereniging dit mede-financieren. Cris en Pierre zullen dit oppakken. Er
volgt t.z.t. informatie op de site met betrekking tot aanmelden en meer.
We danken graag de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en bijdrage aan deze ALV.
Vaststelling datum ALV 2019: 18 juni 2019 (3e dinsdag van juni).
Voorzitter sluit de vergadering om 22.43 uur.

