
Notulen Algemene Ledenvergadering 
Nijmeegse Bowling Vereniging 
Dinsdag 28 september 2021  
Olround Bowlingcentrum Nijmegen 
 
Aanwezig 
Bestuur NBV 
Dhr. R. Joosten, voorzitter 
Dhr. J. Peters, secretaris 
Dhr. J. Verschoof, penningmeester 
Dhr. L. Verhoeven, wedstrijdzaken 
Mevr. M. Peters, ledenadministratie 
 
Leden, ereleden en leden van verdienste 
Mevr. C. Janssen 
Dhr. M. Willems 
Dhr. T. Peters 
Dhr. H. Peters 
Dhr. G.J. Bruins 
Dhr. G. Pierik 
Dhr. F. Maks 
Dhr. V. Disveld 
Dhr. J. Smid 
Dhr. G. Smid 
Dhr. W. Hermsen 
 
Namens Olround 
Mevr. A. Dekkers 
Mevr. M. Marte 
Dhr. L. van Zanten 
 
Bericht van verhindering van 
Mevr. D. Smid 
Dhr. J. Peeters 
Dhr. P. Beem 
Dhr. S. Peters 
 
Agenda 
1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 18 juni 2019 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Actiepunten ALV 2019 - Oliepatroon testen en kiezen 
5. Jaarverslag voorzitter 
6. Verslag van de Kascontrolecommissie 
7. Jaarverslag penningmeester seizoen 2019/2020 & 2020/2021 en begroting voor seizoen 2021-
2022. 
8. Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden en herverkiezing: 
Herkiesbaar: 
▪ Dhr. J. Verschoof is herkiesbaar voor een volgende termijn als bestuurslid. 
▪ Mevr. M. Peters is herkiesbaar voor een volgende termijn als bestuurslid. 
▪ Dhr. R. Joosten is herkiesbaar voor een volgende termijn als Voorzitter. 
Verkiesbaar: 



- Dhr. Ferdi Maks is verkiesbaar als bestuurslid. 
9. Oliepatroon evaluatie 
10. Rondvraag 
11. Vaststellen datum volgende Algemene Leden Vergadering 
12. Sluiting 
 
Opening ALV door voorzitter  
De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen die aanwezig is welkom. Hij 
benadrukt dat het fijn is om, na al die tijd, weer fysiek bijeen te kunnen komen voor deze ALV.  
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 18 juni 2019 
In tegenstelling tot wat in de uitnodiging vermeld stond, zijn deze notulen niet voorafgaand aan de 
ALV online gepubliceerd. Daarvoor biedt de voorzitter zijn excuses aan. Er worden geen 
bijzonderheden genoemd over de notulen van de voorgaande ALV.  
 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
Mededeling: De tv van het publicatiebord is kapot. Deze wordt op korte termijn vervangen, de 
nieuwe tv is reeds in huis bij Olround.  
 
Actiepunten ALV 2019 
Het testen en kiezen van de oliepatronen is uitgevoerd, d.m.v. een ‘patronen-dag’. We zetten het 
aanbrengen van verschillende patronen per seizoensdeel het huidige seizoen voort. 
Ook de hcp-wijziging is doorgevoerd.  
 
Jaarverslag voorzitter 
Voorzitter dhr. R. Joosten bespreekt globaal de inhoud van het jaarverslag van de voorzitter. En: 
Twee leden van verdienste die zich, door persoonlijke omstandigheden, hebben afgemeld voor hun 
lidmaatschap van de NBV worden na de ALV nog in het zonnetje gezet, door het toesturen van een 
bloemetje. Dit betreffen dhr. J. van de Griend en mevr. G. van Kolck.  
 
De voorzitter hoopt dat het Marikentoernooi in 2022 weer doorgang kan vinden. Er wordt door twee 
teams vanuit de NBV deelgenomen aan de Nationale Trioleagues. Tevens spreekt hij de hoop uit dat 
evenementen zoals de Ton Zandboer Cup doorgang kunnen vinden, met deelname vanuit de NBV, 
mits daar interesse voor bestaat. De overstap naar online inschrijven en de IDeal-betalingen verliep 
succesvol. Veel leden hebben dit zonder problemen doorlopen en hun verlenging zo snel geregeld.  
 
Toevoeging mevr. M. Peters (ledenadministratie): Het verliep soepel en het aantal reminders dat 
nodig was, was beperkt ten opzichte van voorgaande jaren. Een aantal leden heeft een tientje extra 
betaald, gezien zij na de deadline hun verlenging pas doorgaven.  
Nieuw ledenaantal: 90 (vorig jaar 95).  
 
Dhr. T. Peters vraagt naar de coronamaatregelen (die sinds 25 september 2021 bij Olround gelden). 
Op het voetbalveld hoef je geen QR-code te laten zien. Wat als iemand nu alleen komt bowlen en 
geen gebruik maakt van de horeca? Dhr. L. van Zanten geeft hierop aan dat Olround, mede i.v.m. de 
horecavergunningen, iedereen aan de deur zal controleren.  
 
Dhr. F. Maks vraagt naar de Zomerleague. Deze wordt door Olround georganiseerd. In hoeverre is 
daar samenwerking mogelijk met de NBV? Dhr. L. Verhoeven (wedstrijdzaken) en de voorzitter geven 
hierop aan dat de Zomerleague in eerdere jaren wel door de NBV, dan wel in samenwerking met 
Olround is georganiseerd. In de tijd dat het bestuur effectief uit twee personen bestond, is besloten 
de Zomerleague door Olround te laten organiseren. Tevens zodat dan de bedrijvencompetities ook 



konden aanhaken. Olround zou dan meer aandacht geven aan deze competitie. Maar een wijziging in 
de huidige opzet is bespreekbaar, aldus dhr. L. van Zanten. 
 
Verslag van de Kascontrolecommissie 
Mevr. C. Janssen leest een verslag (per mail) voor. De kascontrole is goed verlopen en de 
administratie is goedgekeurd. Zij heeft samen met mevr. A. van Oldenbeek de administratie van de 
afgelopen twee seizoenen nagelopen. Er wordt specifiek nog even benoemd dat bij contante 
geldhandelingen er steeds twee mensen (bestuursleden) aanwezig zijn, ter controle.  
De Kascontrolecommissie zal volgend seizoen wederom bestaan uit mevr. A van Oldenbeek en mevr. 
C. Janssen.  
 
Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester dhr. J. Verschoof leest zijn verslag voor. Enkele highlights: 
▪ 50+ toernooi kende wat perikelen, zowel financieel als organisatorisch. Vanwege de financiële 

haalbaarheid is besloten dit toernooi niet meer voort te zetten.  
▪ Er is, i.v.m. de zware tijd, geen gebruik gemaakt van de sponsorgelden van Olround.  
▪ Het Nieuwjaarsbowlen heeft slechts een kleine vraag uit de clubkas gedaan, i.vm. hoge 

deelname-aantallen (eigen bijdrage) en sponsorbijdragen!  
 
Dhr. M. Willems stelt een vraag over de -600 euro onderaan de begroting. Dhr. J. Verschoof licht toe 
dat dit afhankelijk is van de sponsoring van Olround in 2021/2022.  
De begroting voor komend seizoen heeft (behalve onzekerheid sponsorgeld Olround) ook te maken 
met dat we geen winst maken op de contributie dit seizoen.   
Daarentegen hebben we die winst vorig seizoen al gemaakt met nauwelijks kosten over 7 
speelronden.  
Op het moment van het maken van deze notulen, heeft de penningmeester een factuur mogen 
sturen aan Olround ter waarde van 1010,00 euro als sponsorgeld voor komend seizoen. De begroting 
komt hiermee ruim 400 euro in de plus.  
 
Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden en herverkiezing 
▪ Dhr. J. Verschoof wordt unaniem herkozen voor een volgende termijn als bestuurslid. 
▪ Mevr. M. Peters wordt unaniem herkozen voor een volgende termijn als bestuurslid. 
▪ Dhr. R. Joosten wordt unaniem herkozen voor een volgende termijn als voorzitter. 
Dhr. F. Maks stelt zich kort voor. Hij geeft aan zich met name graag in te zetten op het gebied van 
wedstrijdzaken. Hij speelt met twee teams in de BBC en heeft veel nieuwe leden aangedragen bij de 
NBV voor zijn team in de trioleague op maandagavond.  
▪ Dhr. F. Maks wordt unaniem gekozen als bestuurslid. Hierop volgt applaus.  
Dhr. F. Maks voegt zich bij het bestuur.  
 
Evaluatie oliepatroon 
Het inzetten van een wisselend patroon is zowel de vereniging als Olround (technisch) goed bevallen. 
Dhr. M. Siep (technisch onderhoud) is geïnformeerd dat we dit seizoen hiermee verder gaan. Bij alle 
leagues (ook de BBC) wordt op hetzelfde oliepatroon gespeeld. De machine is zo ingesteld, dat deze 
steeds het zelfde patroon legt. Er kunnen dus geen ‘menselijke’ fouten worden gemaakt, qua 
oliepatroon-keuze.  
 
Rondvraag 
Dhr. L. van Zanten vraagt of hij eerst het woord mag, om wat zaken vanuit Olround te verduidelijken.  
Het doet hem deugd dat onze vereniging er (qua bestuur én ledenaantallen) zo voor staat. Het is een 
lastige tijd geweest voor Olround. Het personeel, dat allemaal in eigen dienst is, moest worden 
doorbetaald. Een aantal collega’s heeft in deze tijd gekozen om voor een andere uitdaging te gaan.  
Bekende namen voor onze vereniging die deze keuze hebben gemaakt zijn, Matthijs en Bart.  



Dhr. J. Hagemeijer is bedrijfsleider in Nijmegen. Door persoonlijke omstandigheden kon hij er deze 
ALV niet bij zijn, vandaar de aanwezigheid van dhr. L. van Zanten. Mevr. A. Dekkers en Mevr. M. 
Marte hebben een belangrijke rol gespeeld voor Olround de afgelopen tijd en zijn aangesteld als 
assistent-managers. Dhr. D. Hoogstraten heeft de taken m.b.t. de planning en scoreverwerking 
overgenomen, evenals de BBC-zaken. Er zijn wat opstartproblemen en schoonheidsfoutjes geweest 
(omroepen einde speeltijd, lastminute veranderingen in de speelplanning). Hiervoor is er echter alle 
begrip. Dhr. L. van Zanten vraagt de leden ook oplettend te blijven en zaken die opvallen en/of beter 
kunnen door te geven.  
 
Dhr. G. Pierik vraagt naar het onderhoud. Er lijkt wat achterstallig onderhoud te zijn? En wordt er 
preventief onderhoud uitgevoerd? Dhr. L. van Zanten licht toe: er is inderdaad een lichte achterstand 
opgelopen, door diverse omstandigheden. De pins zijn nog niet aan vervanging toe, maar worden wel 
minder. Als de coating slechter wordt (ze vertonen barsten en veroorzaken storingen), worden ze 
vervangen. Er wordt opgemerkt dat baan 5 regelmatig storing geeft.  
 
Dhr. L. van Zanten vertelt over ‘BowlControl’ en de voordelen daarvan. Storingen worden vastgelegd, 
zodat er gericht onderhoud plaats kan vinden. Hij geeft aan: Blijf echter wel storingen doorgeven aan 
het personeel én een van de bestuursleden (op maandag dhr. J. Peters en op woensdag aan dhr. R. 
Joosten). Dan wordt e.e.a. doorgegeven aan dhr. M. Siep om dit op te pakken.  
 
Dhr. M. Willems geeft aan dat er soms overlast is van extreem luidruchtige recreanten op de banen 
naast de competitiebanen. Dhr. L. van Zanten geeft aan dat dit een lastig issue blijft. Maar indien het 
echt buitensporig is, meldt het dan vooral bij het personeel, dan spreken zij ze aan.  
Dhr. G.J. Bruins oppert het gebruik van een ‘kamerscherm’ tussen de betreffende banen (op de 
approach). Dhr. L. van Zanten vindt dit een mooie suggestie en belooft in de mogelijkheden te 
duiken.  
 
Er zijn wat opmerkingen over de handicap bij de start van het seizoen. Het huidige systeem lijkt voor 
een aantal leden aanleiding tot onsportief gedrag. Na de discussie over dit onderwerp, wordt dit in 
stemming gebracht:  
▪ Voor de eerste zes games (of drie – afhankelijk van de technische mogelijkheden van de 

systemen van Olround) wordt de handicap van vorig seizoen gebruikt (het huisleague-
gemiddelde). Met ingang van seizoen 2022-2023. 

o Wordt unaniem aangenomen 
▪ Een aanpassing van de handicap, naar 70% van 220, met een maximum van 63. Met ingang van 

seizoen 2022-2023. 
o Wordt door alle aanwezigen, min 1, aangenomen.  

 
Dhr. G. Smid oppert dat er ooit een puntensysteem gold, waarbij je punten kon verdienen met 
strikes, het afgooien van splits, etc. Dat is ooit gestopt. Kunnen we daar niet weer iets mee? Dhr. L. 
Verhoeven en dhr. F. Maks geven aan hier in te duiken en met een voorstel te komen.  
 
Dhr. M. Willems geeft aan: Je wil de ‘mindere’ bowler stimuleren. Dhr. L. Verhoeven reageert hierop 
dat het wel te doen moet blijven voor de betere spelers.  
 
Dhr. J. Smid vraagt of we i.v.m. de overlast van recreanten, niet achter – in de Obowl – kunnen gaan 
spelen? Dit is voor Olround geen enkel probleem, maar we zijn ons allen bewust van voors en tegens 
die er onder de leden bestaan. Dhr. R. Joosten geeft aan dat hij volgend jaar – bij zeven of een ander 
oneven aantal teams – de teamcaptains zal bevragen (via een mail of poll) hierover.  
 
Dhr. T. Peters informeert naar het NK. Komt dit er weer en zo ja: wanneer? Vorig jaar vond dit plaats 
maart/april, maar in januari heeft iedereen er nog zin in.  Mevr. M. Peters geeft aan dat bij het 



inplannen rekening gehouden moet worden met andere evenementen, zoals het Nieuwjaarsbowlen 
en het Marikentoernooi. Dhr. L. van Zanten geeft aan dat de decembermaand voor Olround geen 
optie is. Dhr. R. Joosten geeft aan dat het vermoedelijk toch maart/april zal worden en dat hij weer 
hoopt op medewerking van de NK-commissie.  
 
Dhr. M. Willems informeert naar de mogelijkheid om een trainingsdag te organiseren. Dhr. F. Maks 
geeft aan zelf nog een opleiding te gaan volgen, maar mogelijk kunnen we een ‘externe invliegen’? 
Dhr. M. Willems voegt daaraan toe dat dit evt. tegen betaling kan. Dhr. L. van Zanten biedt aan dat 
de banen hiervoor tegen trainingstarief gehuurd kunnen worden, mits op zaterdagmiddag of 
zondagochtend.  
 
Dhr. M. Willems is benieuwd of samenvoeging met bowlingvereniging Beuningen een optie is.  
Dhr. R. Joosten geeft aan dat dit helaas geen optie is. Er is hierover wel contact geweest tussen beide 
verenigingen. Er wordt geopperd: is een partijtje Nijmegen – Beuningen een idee? 
 
Dhr. G. Smid vraagt of er tegen betaling doordeweeks (’s middags) geolied kan worden. Dhr. L. van 
Zanten geeft hierop aan dat dit alleen kan als er iemand van het personeel beschikbaar is (die dit 
kan), er moet tijd en ruimte voor zijn. Na de senioren (op donderdagmiddag) of voorafgaand aan de 
BBC kun je spelen, dan zijn de banen geolied. Dhr. L. van Zanten geeft aan dat hij een schema zal 
delen met dhr. J. Peters, zodat dit met de leden gecommuniceerd kan worden.  
 
Dhr. F. Maks vraagt aanvullend of er ook op zondag begin van de middag (zoals op zaterdag van 
12:00 tot 14:00 uur) geolied kan worden. Dhr. van Zanten vraagt zich hardop af of hier voldoende 
animo voor is. Hoe is nu de zaterdagbezetting, tijdens trainingsuren? Dhr. R. Joosten biedt aan een 
poll te doen onder de leden en vraagt dhr. Van Zanten deze vraag ook neer te leggen bij de BBC-
deelnemers.  
 
Ten slotte biedt dhr. M. Willems zich aan om iets te betekenen voor (het werven van) nieuwe leden.  
 
Vaststellen datum volgende ALV 
Het is prettig de ALV te laten plaatsvinden voorafgaand aan de start van het seizoen, zodat evt. 
beslissingen nog het komende seizoen kunnen worden doorgevoerd. Daarom wordt als volgende 
datum voor de ALV vastgesteld: de derde dinsdag van juni: 21 juni 2022, om 20:00 uur.  
 
Sluiting 
21:55 

 


