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Aanwezig 
Bestuur NBV 
Dhr. R. Joosten, voorzitter 
Dhr. L. Verhoeven, wedstrijdzaken 
Mevr. M. Peters, ledenadministratie 
Dhr. J. Smid, penningmeester 
 
Leden, ereleden en leden van verdienste 
Mevr. C. Janssen 
Dhr. G. Pierik 
Dhr. J. Peeters 
Dhr. H. Zonneberg 
Dhr. C. van Hoogstraten 
Dhr. D. Hoogstraten 
Dhr. S. Peters 
Dhr. J. Peters 
Dhr. J. de Haas 
Dhr. G. Nilessen 
Dhr. H. Peters 
 
Namens Olround 
Dhr. J. Hagemeijer 
 
Bericht van verhindering van 
Dhr. T. Peters 
Dhr. R. van Oldenbeek 
Mevr. A van Oldenbeek 
Dhr. A. Kelders 
 
Agenda  
1. Opening ALV door de voorzitter  
2. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 18 september 2018  
3. Mededelingen en ingekomen stukken  
verhoging contributie (NBF) reeds akkoord in vorige ALV; 
ingekomen stuk dhr. H. Peters betreffende NK. 
4. Actiepunten voorgaande ALV  
afspraak dhr. V. Disveld om jeugdactiviteiten e.d. te bespreken;  
oliepatroon kiezen via poll website;  
shirtboetes, inventarisatie; 
teamindeling 2019-2020 random invoeren; 
uitleg geven wat Olround allemaal voor de vereniging doet. 
5. Jaarverslag voorzitter  
6. Jaarverslag wedstrijdzaken  
7. Verslag van de kascontrolecommissie en vaststellen nieuwe kascontrolecommissie  
8. Jaarverslag penningmeester seizoen 2018-2019 en begroting voor seizoen 2019-2020  
9. Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden en herverkiezing 
10.  Nijmeegse Kampioenschappen  
11.  Oliepatroon evaluatie n.a.v. wijzigingen 2018  
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12.  Beleidsplannen en –voorstellen nieuwe seizoen, waaronder  
eventueel aanpassen en daarna vaststellen Huisleaguereglement 2018-2019;   
handicap tijdens de 4-mans league terugbrengen naar regels conform duo- en trioleague.  
13.  Mogelijkheid tot vaste starttijd op de woensdag (bijv. 19.45u) i.v.m. behoorlijk wisselende 
starttijden.   
14.  Rondvraag             
15.  Vaststellen datum volgende Algemene Leden Vergadering  
16.  Sluiting 
 
 
Opening ALV door voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u en heet iedereen aanwezig welkom. Secretaris dhr. J. 
Verschoof is afwezig i.v.m. privéomstandigheden. 
 
 
Notulen vorige jaarvergadering 
Geen bijzonderheden of opmerkingen over de notulen van vorig jaar. 
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken 
De contributie wordt kort besproken door de voorzitter. De verhoging van de contributie n.a.v. de 
contributieverhoging van de NBF in twee stappen van vijf euro is de vorige ALV reeds goedgekeurd.  
 
 
NK 
Het NK is door verschillende omstandigheden afgelast. Door een lastige planning werd het uiteindelijk 
in één weekend georganiseerd. Vooraf was gecommuniceerd dat het alleen door zou gaan bij meer 
dan 24 deelnemers. Er waren slechts ca. 18 aanmeldingen. Organisatie van een NK kost best wat tijd 
en energie. Het bestuur wil zich hier met alle liefde voor inzetten, maar dan moet er ook draagvlak zijn 
vanuit de leden. Er is overigens ook weinig respons gekomen op de afgelasting.  
Vraag: Hoe gaan we meer leden trekken? Wanneer moeten we het organiseren? 
Dhr. H. Peters is van mening dat je de leden die wél hebben aangemeld niet teleur zou moeten stellen; 
dan maar voor 18 man organiseren. Dhr. H. Zonneberg vraagt hierop: Het Nieuwjaarsbowlen was wel 
goed bezocht, waarom dit dan niet? Dhr. S. Peters geeft aan dat hij graag had willen deelnemen, maar 
dat het ongelukkig samenviel met andere bowlingactiviteiten in dezelfde week.  
 
Mogelijk heeft het beperkte aantal deelnemers te maken met het feit dat het voor de sportbowlers is 
en we bij de NBV veel leden hebben die gewoon ‘wekelijks een balletje willen gooien en verder niets’. 
Mevr. C. Janssen geeft aan inderdaad zelf ook niet mee te doen.  
 
Toelichting bestuur: Er is tijdens het NK een handicap- en een scratchtoernooi, dus voor iedereen zijn 
er kansen.  
 
Dhr. J. de Haas oppert dat, als je persoonlijk uitlegt aan de bowlers dat het allemaal niet zo ‘zwaar’ is, 
je misschien kans hebt dat er meer mensen meedoen. Het NK heeft een andere lading dan het 
Nieuwjaarsbowlen. Het NK is voor mensen die nog professioneler met de sport bezig zijn.  
 
Een ‘sportbowler’ wil graag afgevaardigd worden naar de Dag der Kampioenen. Afgelopen jaar is dit 
ook gebeurd, de keer daarvoor wilden de kampioen(e) niet eens gaan.  
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Dhr. J. Peeters spreekt uit ervaring: Het is trekken aan een dood paard geworden, al jaren wordt 
moeite gedaan. Ik heb zelf, door op de Jpbowlingsite klassen te delen, moeite gedaan en leden 
geprobeerd te enthousiasmeren voor het NK. Ook dat heeft niet geholpen. Mijn tip voor de 
organisatie is: Maak van te voren bekend dat op de eerste zaterdag van oktober alle D-spelers hun 
klassenronde spelen, bijvoorbeeld. Het NK is toch leuk? Het is eens een andere uitdaging dan de 
huisleague. 
 
Bestuur: Laten we met een paar leden een commissie vormen. Deels bestuur en deels enthousiaste 
leden en laten we daar een format mee bepalen. Het is niet de bedoeling nu hier bij ALV een format te 
kiezen.  
 
Dhr. D. van Hoogstraten vraagt zich af wat de reden is voor leden om niet mee te doen? Is dat 
bekend? Kunnen we bijvoorbeeld de leden langs om te informeren waarom men niet meedoet? 
 
Dhr. J. de Haas: Dan moet je bij mensen langsgaan met deze vraag. Persoonlijke interactie is dan 
belangrijk. De eerste speelavond even investeren in het NK. 
 
Dhr. H. Peters en dhr. J. Peeters geven aan graag mee te denken. Samen met dhr L. Verhoeven en 
voorzitter dhr. R. Joosten vormen zij dan ook de NK-commissie 2019-2020. 
 
Dhr. J. Hagemeijer van Olround biedt aan om ook een bijdrage te leveren. Denk aan het kosteloos 
beschikbaar stellen van de banen. Maar dan wel met een minimum aan spelers; voor twee spelers 
personeel inzetten is niet haalbaar.  
 
Dhr. C. van Hoogstraten vraagt zich af of leden mogelijk het vertrouwen kwijt zijn, na de wisselingen in 
het oliepatroon.  
 
Mevr. C. Janssen vraagt of we niet direct een datum kunnen prikken: Is dat niet handiger?.  
Dhr. L. Verhoeven geeft daarop aan dat veel data waar we rekening mee moeten houden nog niet 
bekend zijn. Helaas is dat dus geen optie.  
 
De voorzitter sluit het onderwerp af: laten we met de NK-commissie een plan A en een plan B 
bedenken en daarvoor al begin van het seizoen bijeenkomen.  
 
 
Actiepunten voorgaande ALV 
Afspraak met dhr. V. Disveld maken. Uitkomst: Afspraak heeft niet plaatsgevonden i.v.m. stoppen 
jeugd. 
Oliepatronen kiezen via poll website: komt later deze ALV terug.  
Shirtboetes: De voorzitter heeft geïnventariseerd. Kort na de ALV vorig seizoen was er nog veel te 
verbeteren. Afgelopen weken was er weinig op aan te merken.  
Teamindeling randomiseren: Bestuur heeft bij opzet voor komend seizoen al gehusseld. Olround zal 
ook husselen. Bestuur regelt dit via dhr. B. Spanbroek van Olround.  
Toelichting bijdrage Olround: De bijdragen die Olround levert zijn in een nieuwsbrief en op de website 
gedeeld. We zullen dit ook bij toekomstige situaties blijven doen.  
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Jaarverslag voorzitter 
De voorzitter vat kort samen: Financieel een paar jaar geleden in een dal, vorig jaar opgelost, 
inmiddels op pijl. Hij werpt een blik vooruit naar het volgende jubileum. De eigen bijdrage voor 
activiteiten is mogelijk toch nog een drempel. Het aantal leden was uiteindelijk dit jaar 105, maar er 
zijn reeds 11 afmeldingen voor komend seizoen. Daarbij is verlenging voor een aantal leden nog 
onduidelijk. De NBF heeft ook moeite, daar worden de kosten ook hoger. Xander van Mazijk heeft 
helaas niet voor het ‘Barney-effect’ gezorgd.  
 
Dhr. D. van Hoogstraten informeert naar Bowlingvereniging Beuningen? Waarom zijn we niet 
samengegaan?  
 
Deze optie heeft Bowlingvereniging Beuningen in de ALV besproken, maar ze kiezen er niet voor. Dhr. 
J. Hagemeijer van Olround heeft tevens moeite gedaan om ze te overtuigen, want het is ook voor 
Olround prettiger, één vereniging.  
 
Dhr. G. Pierik informeert hoe groot de club is. Het betreft een kleine vereniging, naar schatting 3x8 dus 
24 leden ongeveer.   
 
De voorzitter meldt dat de 11 afmeldende leden bij de NBV diverse redenen genoemd hebben. Zeer 
uiteenlopende, maar begrijpelijke redenen.  
 
De voorzitter licht toe dat er een gesprek geweest is met mevr. L. Fievet over de 50+-
toernooiperikelen. Nu zijn er nieuwe afspraken gemaakt en ziet het er naar uit dat het organisatie 
technisch beter zou moeten gaan. Mevr. L. Fievet pakt e.e.a. op tot september en vanuit daar pakt de 
NBV het over.  
 
Voor het Marikentoernooi kijken we nog naar de NBF-kalender. En naar oplossingen voor een hoger 
aantal inschrijvingen. 
 
Dhr. C. van Hoogstraten licht daarop toe: De kalender zit niet vol, er zullen al wat toernooien vervallen 
zijn (zoals Zetten en Arnhem), maar mensen gooien minder toernooien. 
 
Dhr. L. Verhoeven geeft aan dat er gekeken is of we kunnen verschuiven naar data waar we geen 
andere toernooien in de weg zitten. Maar dat was lastig, ruimgenomen een maand voor en 
anderhalve maand na de huidige datum. We moeten ook rekening houden met de trioleagues.  
 
Dhr. C. van Hoogstraten merkt op dat we de trioleague niet als concurrent moeten zien. Dhr. L. 
Verhoeven licht daarop toe dat je tegenwoordig in het trioleague weekend geen toernooi mag 
organiseren.  
 
Voorzitter: Dames- en herenklassement apart weer opnieuw invoeren? Het is een vraag die al 
jarenlang terug komt. 
 
Dhr. L. Verhoeven overweegt: Mogelijk kost het geen inschrijvingen, maar levert het ze wel op. 
 
Dhr. C. van Hoogstraten wil daar de kanttekening aan toevoegen dat daarbij het prijzengeld wel 
opgedeeld moet worden. Wat juist een drempel kan vormen.  
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Jaarverslag Wedstrijdzaken 
Zie boven. Tijdens de bespreking van het jaarverslag door de voorzitter zijn diverse wedstrijdzaken al 
aan bod gekomen.  
 
 
Verslag kascontrolecommissie 
Dhr. J. Smid licht toe: Er is nog geen kascontrole geweest. De boekhouding loopt tot 31 juli 2019. De 
boekhouding was klaar tot 31 mei 2019. Voor de controle is er nog geen overeenstemming voor een 
datum. Het is handiger om de kascontrole na afloop van het jaar te doen. Het verslag wordt dan de 
eindbalans. 
 
 
Vaststellen nieuwe kascontrolecommissie 
Mevr. C. Janssen heeft aangegeven wel te opteren. Mevr. A. van Oldenbeek heeft vooraf bij het 
bestuur gemeld zich beschikbaar te stellen indien er geen andere kandidaten zouden zijn. 
 
 
Jaarverslag penningmeester 
Penningmeester dhr. J. Smid geeft aan dat we er weer goed voor staan. Hoe goed? Dat gaat blijken als 
de boekhouding afgerond wordt. Maar nu is het lastig te zeggen: Er moeten nog rekeningen betaald 
worden, prijzengeld, etc. Zodra de cijfers bekend zijn, worden die gepubliceerd.  
 
Mevr. C. Janssen vraagt aan Olround toelichting: Hoe interessant is het voor een bowlinghuis om een 
vereniging te hebben? Kun je geen reclame maken? 
Dhr. J. Hagemeijer geeft aan zeker graag mee te denken. Maar recreanten / studenten zoeken veelal 
niet de verplichting van 33 speelweken.  
 
Dhr. C. van Hoogstraten voegt hieraan toe: Bowlinghuizen etc. zijn al bezig met wisselingen in 
patronen, lessen etc. om mensen te trekken. Dus om er echt bovenuit te stijgen moet je wel heel 
uniek/anders zijn. Dhr. J. Hagemeijer voegt hieraan toe: Met bowl-control hebben we geen zorgen 
meer om storingen. 
 
 
Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden en herverkiezing 
 
Aftredend en niet meer verkiesbaar:   
Dhr. J. Smid, Penningmeester. Het bestuur draagt ter vervanging de volgende kandidaten ter 
verkiezing voor: dhr. J. Peters voor de completering van een vijfkoppig bestuur.   
Herkiesbaar:   
Dhr. L. Verhoeven is herkiesbaar voor een volgende termijn als bestuurslid.   
 
De penningsmeester wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Hij heeft zijn rol in/na een 
hectische periode goed opgepakt. Als we als bestuur informatie nodig hebben, dan kunnen we altijd 
bij hem terecht. Dhr. J. Smid zal het seizoen afronden in de boekhouding en het dan overdragen aan 
dhr. J. Verschoof. 
 
Dhr. J. Peters wordt als nieuw lid aangenomen door de aanwezige leden.  
Dhr. L. Verhoeven wordt herkozen door de aanwezige leden.  
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Nijmeegse Kampioenschappen 
Dit onderwerp is reeds eerder uitgebreid behandeld, zie eerder in deze notulen.  
 
 
Oliepatroon evaluatie n.a.v. wijzigingen 2018 
Voorzitter stelt: De patroonwissels hebben ook wisselende reacties opgeleverd. Gaan we dit 
voortzetten? Gaan we dit via de poll doen? 
Er zijn diverse redenen om de huidige vorm van het bepalen van de keuze niet te handhaven, denk 
aan dubbele stemmen, lastig vanuit een plaatje te kiezen, omstandigheden beïnvloeden een patroon.  
 
Dhr. D. van Hoogstraten licht daarop toe: Je kan nooit tweemaal exact het zelfde patroon hebben, het 
patroon is afhankelijk van allerlei omstandigheden.  
 
De voorzitter meldt dat we wat het bestuur betreft blijven wisselen van patroon, maar wel met een 
andere werkwijze voor de keuze.  
 
Dhr. C. van Hoogstraten beaamt dit en voegt toe: Het Marikenpatroon moet onderdeel zijn van het te 
gebruiken pakket aan patronen, in de periode die voorafgaat aan het Marikentoernooi.  
 
Er komt geen tegenspraak vanuit de ALV tegen het doorzetten van het wisselen.  
 
Dhr. D. van Hoogstraten verzoekt om dan wel patronen online te zetten en de leden ter informatie 
langs te gaan om de keuze duidelijk te maken.  
 
De voorzitter stelt hierop voor om op een zaterdag verschillende patronen neerleggen. En dan een 
aantal ‘sportbowlers’ te laten analyseren. 
 
Dhr. D. van Hoogstraten geeft aan dat dit dan wel objectief dient te gebeuren: een beoordeling van 
lang/kort, droog/nat, zonder daarbij een persoonlijke voorkeur te betrekken. Er zijn het afgelopen 
seizoen verschillende patronen neergelegd: Middle road en een paar anderen uitten zich allemaal 
droger dan elders gewend. Dat geldt ook voor Autobahn en Mainstreet.  
 
Dhr. J. Hagemeijer: De maximale hoeveelheid olie die hier op de baan kan komen staat vast. Verder 
willen we graag wisselen. Maximaal is 23 of 23,5, denkt hij. Dhr. M. Siep is hier echter doorslaggevend 
in. Al moeten we tien patronen neerleggen om te testen, dan doet Olround dit graag.  
 
Als datum voor de testdag wordt gekozen voor 13 juli 2019. Dhr. C. van Hoogstraten, Dhr. D. van 
Hoogstraten, dhr. G. Nilessen, dhr. H. Peters en dhr. J. Peters zullen in ieder geval aanwezig zijn. Drie 
patronen kiezen, één daarvan is Marikentoernooi patroon. De kosten voor deze testdag zijn volgens 
Olround geen probleem.  
 
 
Beleidsplannen en voorstellen nieuwe seizoen 
Aanpassen handicap van de woensdag viermansleague naar een lager maximum.  
 
Dhr. J. Peeters: Ik heb gekeken naar de competities. Misschien moeten we niet de handicap 
veranderen, maar de blindscore verlagen. In de woensdag-vier is de ranglijst in scratch kloppend. Dus 
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daar zou de handicap kloppen. In de andere competities komt dit minder overeen. Bij de dubbel 
maximaal op 40 zetten, de trio op 55 en de 4-mans op 70 houden. 
 
Dhr. D. Hoogstraten en dhr. C. van Hoogstraten noemen voorbeelden vanuit de BBC en een eerdere 
competitie waarbij een hoge handicap juist voor een vertekende uitslag zorgden in de competitie. Bij 
een groter team is de impact kleiner van één persoon die minder gooit.  
 
Voorstel tot verlaging van de handicap wordt in stemming met een meerderheid aangenomen.  
 
 
Vaste starttijd woensdagleague 
Door omstandigheden komt het vaak voor dat de woensdagleague niet op tijd kan beginnen. Het 
voorstel is om de starttijd te verschuiven naar 19.45u.  
Dhr. C. van Hoogstraten: De afspraak is 19.15u aanwezig en betaald. 19.30u starten met bowlen. 
Olround is een commercieel huis, dus als ze verhuurd zijn, passen we ons aan.  
Dhr. J. Hagemijer geeft aan dat 19.45u voor Olround ook prima is.  
Dhr. L. Verhoeven: Het gaat dus niet om mensen die later willen komen, maar om het voorkomen van 
frustratie over het wisselend starten.  
Een discussie volgt of mensen dan niet weer later zullen komen. Dat is dus met name een probleem 
indien er niet voor het hele team wordt betaald door de spelers die wél aanwezig zijn.  
Olround is akkoord met 19.45u. Dat is wedstrijdstarttijd. Ingooien wordt, indien mogelijk voor die tijd 
gedaan. Banen klaar om 19.30u, dan kwartier ingooitijd. Om 19.30u niet betaald, betekent niet 
ingooien. Dus een speler moet voor het team betalen of vooraf.  
 
 
Rondvraag 
Dhr. J. Hagemeijer: We zijn bij Olround druk bezig met van alles. Verbouwing van de voorste banen, op 
dit moment wordt ook de Obowl achter aangepast (plafond, banken etc., banen zelf blijven echter wel 
hetzelfde).  
Het Prison Island concept wordt toegelicht. Op een deel van de kegelruimte komt een verhoging met 
negen ‘cellen’. In Utrecht, Venlo en nog wat plekken bestaat het concept al.  
Er komt bij baan 12 een raam naar de bowling. Waar precies is niet bekend.  
De parkeerplaats wordt op bepaalde punten ook aangepast.  
Baan 3 en 4 hebben een nieuw chassis. De oude versie was niet meer leverbaar. Het betreft de 
aansturing van de machine aan de achterkant. Dit heeft één nadeel: Zodra BLS het ingooien aanzet, 
zet het systeem steeds 10 pins terug. Tijdens het ingooien kan dus geen spare worden gegooid, het 
betekent continue een eerste beurt.  
De leden opperen als gewenste oplossing dat alle banen dit doen bij ingooien. Jorn gaat navragen of 
het mogelijk is. Komende jaren wordt stapsgewijs een banenpaar aangepast.  
De consumptieprijzen en baanhuur blijven ongewijzigd.  
Vanwege veel pins gebroken / slijtage pins is er een test met nieuwe pins.  
Dhr. C. van Hoogstraten geeft aan dat houten pins eigenlijk vocht moeten optrekken op natte doeken. 
Dhr. J. Hagemeijer geeft aan dat dit waarschijnlijk niet gedaan wordt.  
Dhr. J. Peters vraagt of er gekeken kan worden naar de blazers voor aan het begin van de baan. Dhr. J. 
Hagemeijer zal dit verzoek doorgeven. 
Dhr. C. van Hoogstraten: Wedstrijdleiders en geldophalers: Hoe gaat dit voor komend jaar? 
Maandagtrio graag baannummers correct vermelden. Dit wordt meegenomen bij nieuwe 
teamindeling. De voorzitter stelt voor dat er weer een klapper komt met de juiste baanindeling. 



Notulen Algemene Ledenvergadering 

Nijmeegse bowlingvereniging 

Dinsdag 18 juni 2019 te Olround Nijmegen 
 
 

Nijmeegse Bowling Vereniging          ·         Heyendaalseweg 90-92         ·          6525 AK Nijmegen 

Wedstrijdleiders en geldophalers blijven hetzelfde. Verder wordt er verzocht helder te communiceren 
bij wisselingen/doorschuiven van data. 
Dhr. J. Peeters: Het gaat goed met de financiën inmiddels. Is er een bijdrage voor de regioleagues 
mogelijk voor degenen die wat meer willen bowlen dan eenmaal per week? 
Voorzitter dhr. R. Joosten: van de Stedenontmoeting hebben we vorig jaar genoemd dat we dat weer 
willen doen. Ton Zandboer idem. Dat is afgelopen seizoen niet erg van de grond gekomen.  
Ook de Dag der kampioenen wordt gesponsord.  
Dhr. C. van Hoogstraten licht e.e.a. toe over sponsorgeschiedenis toernooien en regioteams.  
Dhr. J. Smid: Indien er iets over blijft na de toernooien, kan je dat beslissen.  
Dhr. J. Peeters: Als het potje groter wordt, dan kun je er meer mee.  
Dhr. L. Verhoeven: Laten we hetgeen er in het potje zit, besteden aan de hele vereniging.  
Dhr. J. Peeters checkt of de NBF nog niet op gesprek is geweest, na hun aankondiging van de tour door 
het land. Hij verzoekt het bestuur dan aan te geven dat hun 50+-toernooi op onze datum van het 
toernooi gepland is.  
Dhr. J. Peeters vraagt om toelichting aantal teams volgend jaar. Voorlopige teamindeling wordt 
toegelicht. In alle leagues is nog plek voor een nieuw team. 
Mevr. C. Janssen vraagt wanneer de speelschema’s bekend worden. Daar wordt aan gewerkt. Dhr. B. 
Spanbroek is op het moment van ALV afwezig, maar dit volgt z.s.m. 
Dhr. J. Smid doet een suggestie voor de volgende penningmeester. Kies er voor om aan de 

teamcaptains geld over te maken. Het is best een flink bedrag om op te halen. De voorzitter wijst op 

het feit dat het heeft ook te maken met een ‘fun’-aspect en we vermoeden dat er dan nog minder 

mensen op de slotavond komen.  

Mevr. M. Peters doet een oproep aan de leden om eens te kijken naar mogelijke sponsoren in eigen 

netwerk t.b.v. toernooi, Nieuwjaarsbowlen, etc.  

 

Vaststellen datum volgende ALV 

16 juni 2020 (derde dinsdag van juni). 

Sluiting  

22.56u 

 

 


