
 

Notulen A.L.V. vrijdag 8 februari 2019 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur met het feit dat het bestuur enige tijd 
achter heeft gelopen met een aantal zaken. Dit heeft te maken met de tekortkoming 

van de overdracht van het vorige bestuur. 
 
Ingekomen stukken: 

 
Blindscore: de blindscore is al geruime tijd standaard 150. Verzoek is om hier wat aan 

te doen. Verschillende leden weten zich nog te herinneren dat dit vroeger anders was. 
Voorstel is om dit in een reglementen-commissie voor te dragen. Marco van Haastert 

heeft aangegeven om in deze (nieuwe) commissie plaats te nemen. Voorstel om deze 
commissie op te zetten wordt door de leden geaccepteerd. Voorstel van Maurice 
Uijlenbroek is om in deze commissie een wedstrijdleider toe te voegen. John de Vries, 

Lex van Houten en Paul Plu stellen zich ook beschikbaar om mee te denken voor 
deze commissie. 

 
Notulen vorige vergadering: 
De notulen van de vorige A.L.V. (18-01-18) zijn niet bekend bij het huidige bestuur. 

Net als de notulen van de B.A.L.V. (26-01-18).  
 

Secretaris: 
Mailadres: gebleken is dat veel van de mailadressen die bekend zijn bij de vereniging 
én bij de NBF niet meer up-to-date zijn. De leagueleiders wordt gevraagd om even bij 

de teams aan te geven of zij hun mailadres achterop het wedstrijdformulier willen 
zetten. Zo is dat bestand weer up-to-date. 

  
Penningmeester: 
Sinds de penningmeester zicht heeft op de bank kan hij melden dat er geen schulden 

zijn. Zicht op de bank is er pas een kleine maand. Dit heeft te maken met een niet 
soepel verlopen overdracht van het vorige bestuur. Ondanks de contributie nog niet is 

geïnd, staan wij ruim in de plus. 
De penningmeester meldt dat de secretaris binnenkort per mail een brief zal versturen 
met de vraag om eenmalig zelf de contributie over te maken. De oude (bank)gegevens 

zijn niet meegekomen met de overdracht van de vorige penningmeester. Automatisch 
incasseren lukt nu dus niet meer. Jewwy Qadri stelt voor om dit ook op papier mede te 

delen, dit zodat men ieder lid bereikt. Conclusie is dat wij eerst per mail proberen de 
leden te bereiken. Als dit niet (optimaal) werkt, gaat het bestuur over op persoonlijke 
(schriftelijke)bendering. 

 
Kascommissie:  

Aangezien de penningmeester te weinig tijd heeft gehad om in de financiële stukken 
van de vereniging sinds de overdracht te kijken heeft de kascommissie nog geen werk 
kunnen verrichten. Op Peter Voogt na zijn er geen andere leden meer in deze 

commissie. Verzoek van de voorzitter of er nog andere leden zijn. Maurice 
Uijlenbroek biedt zich aan als lid voor de kascommissie. Omdat dit seizoen lastig is 

begonnen is er nog weinig te controleren. 



 

 
 

 

Bestuursverkiezing: 

De voorzitter geeft aan dat Jelle Kuipers van wedstrijdzaken is afgetreden maar wel 
aan het bestuur verbonden blijft als algemeen bestuurslid. Voor zijn functie zijn geen 

aanmeldingen binnengekomen. Voorstel is om de functie wedstrijdzaken te splitsen in 
meerdere personen. Paul Plu geeft aan om wekelijks de scores te verwerken. Jewwy 
Qadri zou deze functie wel willen delen met Paul. Wel geeft men aan dat het fijn zou 

zijn als Jelle gedurende aankomend seizoen hen zou helpen. De aanwezige leden 
stemmen voor. 
     

Scoreverwerking: 
Men valt op dat het best veel werk is om alle resultaten wekelijks in te vullen. Dit 

terwijl het systeem ook van huis af bereikbaar zou moeten zijn. Omdat de bijbehorende 
wachtwoorden van het systeem niet meer beschikbaar zijn moet dit op de computer in 

de bestuurskamer Kan dit beter? Gebleken is dat er bij het bowlingcentrum een plan 
ligt om andere (nieuwere) software aan te schaffen. Het lijkt interessant voor de 
vereniging om hierin mee te gaan. Het bestuur is bereidt hier over na te denken.  

 
Rondvraag: 

Jewwy Qadri vraagt hoe het zit met het inhalen van de wedstrijden.  
In de regel is dit dat dit enkel en alleen vooraf mag, uiteraard in overleg met 
wedstrijdzaken. Ook moet duidelijk zijn dat het inhalen van wedstrijden extra kosten 

met zich meebrengt. Je betaalt voor het inhalen bij het bowlinghuis de extra inhaaltijd 
(oftewel de baan) en bij de vereniging het gebruikelijke leaguegeld.  

 
Jack Verboon vraagt of er n.a.v. de regelementen-commissie een vergadering kan 
komen met alle leaguesecretarissen. Dit lijkt men een goed voorstel. Nadat de 

commissie de eerste bijeenkomst heeft gehad zal het bestuur contact opnemen met de 
leaguesecretarissen. 

  
Jewwy Qadri vraagt hoe het zit met het uitlopen van de woensdag laat.  

Dit was vorig seizoen een wekelijks terugkerend iets, nu is dit niet meer van 
toepassing.  
 

Jack Verboon vraagt of er nog contact is met het oude bestuur en of dit überhaupt 
nog nodig is.  

Dit is beide niet het geval.  
 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 
  


