
Notulen Algemene Ledenvergadering 
Nijmeegse Bowling Vereniging 
Dinsdag 28 september 2021  
Olround Bowlingcentrum Nijmegen 
 
Aanwezig 
(aftredend) 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 
M. Peperzak 
J. ter Horst 
G. Nillesen 
C. Janssen 
G-J Bruijns 
M. Willems 
H. Peters 
T. Peters 
M. Van delft 
 
Namens Olround 
Dhr. L. van Zanten 
 
Agenda 
De agenda luidt: 
1.   Opening door de voorzitter en aanpassing agenda doornemen 
2.   Notulen vorige jaarvergadering d.d. 21 september 2022 (in bijlage) 
3.   Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Actiepunten vorige ALV 
5.   Jaarverslag Voorzitter 
6.   Jaarverslag wedstrijdzaken (te downloaden via website NBV) 
7.   Verslag van de kascontrolecommissie  
8.   Jaarverslag penningmeester seizoen 2021-2022 en begroting voor seizoen 2022-2023 
9. Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden en herverkiezing:   
10.  Nijmeegse Kampioenschappen 
11.  Voorstel aanpassing leagues. 
12.  Voorstel Cris en Dennis 
13. Hamerstuk: Verhoging bijdrage speelavond 
14.  Rondvraag            
15   Vaststellen datum volgende Algemene Leden Vergadering  
16.  Sluiting 

 
Opening ALV door voorzitter  
De voorzitter opent de vergadering om 20:02 uur en heet iedereen die aanwezig is welkom. De 
datum was niet ideaal gekozen in verband met de finale van de BBC, waar ook veel leden van de NBV 
aan meedoen.  
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 
Notulen zijn goedgekeurd 



 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn twee ingekomen stukken, welke onder punt 11 en 12 zijn toegevoegd aan de agenda. 
 
Actiepunten ALV 2021 
Dhr. Willems merkt op dat er gekeken zou worden naar schermen tussen de reacreanten en de 
competitiebowlers. Dit is blijven liggen om diverse redenen. Enerzijds was de verwachting van het 
bestuur dat Olround dit zou realiseren en anderzijds kwam er opnieuw een coronastop waarna dit 
punt is blijven liggen. Dit wordt nu opnieuw onderzocht door het nieuwe bestuur of dit een optie zou 
kunnen zijn.  
 
Er volgt een discussie over de betrokkenheid van leden/bestuursleden afgelopen jaar bij de 
vereniging. Omdat een deel van het bestuur besloten heeft af te treden zijn er een aantal zaken 
blijven liggen en heeft dit geresulteerd in het niet kunnen doorgaan van onder andere het nijmeegs 
kampioenschap. De voorzitter verontschuldigd zich hierover naar de leden en zal met het nieuwe 
bestuur zorgdragen dat dit volgend seizoen, in overleg met de commissies beter wordt opgepakt.   
 
Dhr. Van Zanten legt vervolgens na een jaarlijks terugkerende vraag over de starthandicap uit hoe 
het voor volgend jaar geregeld is. De handicap van de eerste wedstrijd is gebaseerd op het 
gemiddelde van het seizoen ervoor. Vanaf wedstrijd 2 is het gebaseerd op het gemiddelde van het 
lopende seizoen.  
 
Er zou afgelopen seizoen een clinic georganiseerd worden door dhr. F. Maks. Deze is niet doorgegaan 
om diverse redenen. Dit staat voor het volgende seizoen alsnog op de planning. Dit in overleg met 
het NBF 
 
De datum van de ALV zou mogelijk niet handig zijn omdat iedereen dan een beetje bowlingmoe is. 
Uitgelegd dat deze eerst van 3e dinsdag september stond gepland, maar dat er dan geen 
aanpassingen voor het lopende seizoen mogelijk zijn.  
 
Jaarverslag voorzitter 
Voorzitter dhr. R. Joosten bespreekt globaal de inhoud van het jaarverslag van de voorzitter, waarin 
corona wederom een rol heeft gespeeld met een tijdelijke bowlingstop. Verder zijn er diverse 
evenementen niet door kunnen gaan, maar was er gelukkig wel de mogelijkheid in tegenstelling tot 
het jaar ervoor om het seizoen opnieuw op te starten en grotendeels af te ronden.  
 
De vereniging staat er goed voor en ook qua leden zijn we stabiel rond de 100 leden.  
 
Er zijn diverse sportresultaten behaald en we zijn trots op deze leden dat we binnen en buiten ons 
eigen bowlinghuis dergelijke resultaten behalen.  
 
 
Verslag van de Kascontrolecommissie 
Mevr. C. Janssen leest een verslag) 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.  
 
De Kascontrolecommissie zal volgend seizoen wederom bestaan uit mevr. A van Oldenbeek en mevr. 
C. Janssen.  
 
Jaarverslag penningmeester 



De penningmeester dhr. J. Verschoof  heeft zijn verslag doorgenomen met de leden en de 
administratie lag er inzage bij de ALV. Er werden geen bijzonderheden geconstateerd.  
 
 
Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden en herverkiezing 
▪ Dhr. J. Smid wordt unaniem verkozen voor een termijn als bestuurslid. 
▪ Dhr. M Louvet wordt unaniem gekozen voor een termijn als bestuurslid. 
▪ Dhr. B. Konings wordt unaniem gekozen voor een termijn als bestuurslid. 
 
Aftredend zijn:  
▪ Dhr. J. Verschoof 
▪ Dhr. J. Peters 
▪ Dhr. L. Verhoeven 
 
Nijmeegse Kampioenschappen 
 
Deze zijn door corona en miscommunicatie binnen het bestuur dit jaar niet geweest. Dat betreuren 
wij als bestuur enorm en zullen voor volgend jaar een mooi evenement neerzetten. Hiervoor zullen 
we gebruik maken van een NK/toernooi commissie.  Dhr. Peperzak heeft dit geopperd en wilt graag 
aansluiten. Dhr. Ter Horst wilt graag hierbij aansluiten. . 
 
Voorstel Aanpassing Leagues 
 
Vanuit een groepje leden is een voorstel gekomen om de scoreverwerking anders te gaan doen en 
naast een teamscore ook “individueel” tegen de tegenstander te strijden. Het voorstel zal in de 
bijlage worden toegevoegd.  
 
Er volgt een advies vanuit het bestuur dit punt in de ALV niet aan te nemen. Het is nog niet 
voldoende uitgewerkt en tevens zal het ervoor zorgen dat er handmatig scores verwerkt moeten 
worden. Dat is enerzijds foutgevoelig en anderzijds ook weer een stap terug in de automatisering. 
Dat moeten we niet willen als vereniging.  
 
Er volgt een discussie met een van de initiatiefnemers, waarna de conclusie is dat dit voorstel te 
vroeg komt voor het huidige seizoen. Het bestuur geeft aan enthousiast te zijn maar wel met 
voorwaarde dat het geautomatiseerd kan en dat het plan goed is uitgewerkt voor de volgende ALV 
ter discussie.  
 
Voorstel Cris en Dennis: 
Dhr. C Hoogstraten en D. Hoogstraten hebben een voorstel gedaan om diverse oliepatronen te 
testen op de huidige banen en hierin het bestuur van advies te voorzien. Dit is akkoord bevonden en 
zal worden uitgevoerd. Het Marikenpatroon staat vast voor periode 2 en de heren zullen een advies 
uitbrengen voor periode 1 en periode 3. 
 
 
Rondvraag 
Dhr. L. van Zanten vraagt of hij eerst het woord mag, om wat zaken vanuit Olround te verduidelijken. 
Hij biedt zijn excuses aan voor de planning wat niet heel soepel is gegaan. Er zijn wat personele 
wijzigingen geweest en dat heeft invloed gehad op de kwaliteit van onder andere de planning. Er 
voor aankomend seizoen een nieuw team en de verwachting is dat de problemen dan verleden tijd 
zijn. Fouten kunnen gemaakt worden maar Olround zal er alles aan doen om dit te voorkomen.  



 
Jorn zal Olround als bedrijfsleider verlaten voor een eigen zaak in het centrum van de stad. Tom 
Willems zal zijn plek in gaan nemen als bedrijfsleider.  
 
Vanaf Juli is Olround op zaterdag in de zomerperiode open vanaf 14.00 
 
Dhr. T. Peters maakt de opmerking dat Olround een maandag al om 23.00 uur dicht ging en dat er 
geen mogelijkheid meer was na de league een drankje te bestellen. Hij heeft hierover een mail 
gestuurd maar geen reactie gehad. Leo gaat hier naar kijken.  
 
Zomerleague start op 4 juli, de info staat op de website.  
 
Dhr. Peperzak vraagt hoe het banksaldo ervoor staat en de voorzitter geeft aan dat we er financieel 
prima voorstaan. De reserve is op orde en hierdoor is het slotfeest voor leden ook zonder kosten.  
 
Dhr. T. Peters vraagt of het tijdig gecommuniceerd welke patronen er komen. De voorzitter geeft aan 

dat dit met de heren Hoogstraten wordt kortgesloten.  

Er volgt een discussie of er weer tussen de tweemans league en 3 mans league weer opnieuw geolied 

kan worden. Tijdstechnisch kan dit en Olround ziet geen bezwaar. Dit zal met de teamcaptains 

besproken moeten worden bij speeldag 1, waarna dit verder met olround wordt opgepakt.  

Dhr. H. Peters geeft aan dat de aproach nogal eens verschilt qua gladheid. Kan dat niet wat stabieler? 

Dit verschilt per persoon die de banen voorbereidt. Olround gaat kijken of dit beter gedaan kan 

worden dat de verschillen niet zo groot zijn.  

Dhr. H. Peters wilt graag kunnen trainen of spelen op andere patronen. Bijvoorbeeld in een scratch 

league zoals enkele jaren eerder georganiseerd. Dat kan gefaciliteerd worden door Olround waarbij 

de organisatie wel in handen is van de leden zelf. Hans gaat kijken of er animo voor is.  

Dhr. Jeffrey Peters geeft aan dat er nog geen persoon is gevonden voor de betalingen van de 

maandag 3 mans league. Hij gaat iemand benaderen.   

Vaststellen volgende datum ALV: 

De volgende ALV zal plaatsvinden op 20 juni 2023 

Sluiting ALV: 

22.03 wordt de ALV afgesloten 

 
 


