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NOTULEN ALV, 08 APRIL 2021 
 
Aanwezig: Annemiek van der Wiel, Bas Menken, Bill Wouters, Charlotte Jongeneel, Eelco Menken, 
Frank Scheffer, Jack Verboon, Jewwy Qadri, John de Vries, Cees van Voorthuijzen, Marco van 
Haastert, Martine Marijt, Mike van Doesburg, Monica Koudstaal, Peter Voogt, Remy Bink, John van 
Voorthuijzen 

- De stemgerechtigden: 17 aanwezig met 4 volmachten. Totaal 21 stemmen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.07 uur. 
Introductie over afgelopen jaar: Hoe sloten we vorig jaar af, hoe staan we er nu voor in de corona-
tijd?  
Er zijn geen stukken binnengekomen. 
 
Terugblik naar vorige ALV en hedendaags: 
Jelle Kuipers trad af in de functie wedstrijdzaken. Jewwy Qadri en Paul Plu nemen zijn functie binnen 
het bestuur over. 
Er is een nieuw scoreverwerkingsprogramma aangeschaft welke compatibel is met het systeem van 
Menken. Voordeel is o.a. dat scores niet meer handmatig moeten worden ingevoerd. 
Ook is er gewerkt aan de opfrissing van de regelementen. Deze zijn inmiddels weer up-to-date.  
Notulen: er is niemand met op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige ALV.  
Notulen vorige vergadering meezenden als deze notulen ook worden verzonden. 
 
Secretaris: 
Geen bijzonderheden. Algemene ledenaantal bij de NBF neemt af. Zo ook bij de BVLZW. Echter blijft 
de BVLZW één van de grootste verenigingen van Nederland.  
Bill is verkiesbaar als penningmeester. John en Mike blijven nog één jaar aan.  
Marco stelt voor om bij de volgende ALV slechts één functie vacant te laten gaan en dat jaar daarop 
de laatste, resterende functie. Bijvoorbeeld: volgende vergadering treedt de secretaris af, blijft 
voorzitter nog een seizoen aan. Hier was verder geen bezwaar op.  
 
Wedstrijdzaken: 
Software: er is nieuwe software aangeschaft, voordelen zijn: nieuw, modern, geschikt voor 
huisleague, vk, internationale (jeugd)toernooien, staat direct op internet en werkt gemakkelijker. 
Bas Menken heeft als toevoeging dat het een voordeel is dat de software via een app op telefoons 
kan worden geïnstalleerd. Men kan daarmee alle scores bekijken. 
Huisleague-regelement 
Marco van Haastert heeft een nieuw regelement opgesteld.  
Blind score was 150 pins ongeacht wat de spelersgemiddelde is zonder handicap.  
Nieuw is nu: speler die het meest gespeeld heeft, zal worden ingezet bij een blind score. Gemiddelde 
van de meest gespeelde speler wordt verminderd met 10 pins waarbij de handicap wordt opgeteld  
Marco vult aan dat deze regel in de lijn ligt met hoe andere verenigingen dit hanteren.   
Er wordt gestemd of iedereen akkoord gaat met de nieuwe blindscore: unaniem is iedereen akkoord 
 
Om de balans in de handicap recht te trekken is hier ook kritisch naar gekeken. 
Oude handicap: 70 procent verschil van 200 met een maximum van 42  
Nieuw handicap 80 procent verschil 220 met een maximum verschil van 64 pins 
220 is de basis. Alles erboven geen handicap. Eronder op basis van je eigen gemiddelde met max 64 
Handicap wordt berekend over de laatste 15 gespeelde games   
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Omdat dit voor de jeugd niet aantrekkelijk is stelt Marco van Haastert voor om dit met de 
jeugdafdeling apart op te nemen. Er is afgesproken dat deze regeling alleen voor de senioren zal 
gelden. 
Er wordt gestemd: Gaat u akkoord met de vernieuwde handicapregeling voor de senioren: unaniem 
is iedereen akkoord 
Bij de volgende ALV evalueren we deze handicapregeling 
 
Penningmeester: 
Bill uit complimenten naar bestuur en leden. De vereniging is kerngezond geworden in de laatste 2 
jaar na de overdracht van het oude bestuur. Er is voldoende reserve (zie financiële stukken).  
Nieuwe wet: bestuursleden mogen niet zomaar aan de kas komen van de vereniging. Bill vindt dit in 
die zin zo belangrijk dat hij dit ook gaat toevoegen aan onze statuten. Wij zijn zuinig, maar doen wel 
alle noodzakelijke uitgaven. 
Alle jaarstukken zijn nagekeken door de kascommissie. Zij hebben alles goedgekeurd. Aldus Bill en 
Peter Voogt (lid kascommissie). 
Vraag van Martine: hoe zit het met wanbetalers? Bill geeft aan dat ook deze er dit seizoen tussen 
zitten. Er staat in het nieuwe huisleague regelement een stukje over wanbetalers. Zij hebben 5 
speelweken de tijd om te betalen. Daarna ben je niet meer speelgerechtigd en word je van de baan 
gehaald. Marco geeft nog aan dat dit te vinden is onder 4.1 Contributie/speelgelden. 
 
Grote stemmingsronde: 
 
Er wordt gestemd: Gaat u akkoord met de jaarverslagen: 16 akkoord, 1 geen mening 
 
Er wordt gestemd: Gaat u akkoord met de gepresenteerde begroting: 16 akkoord, 1 geen mening 
 
Er wordt gestemd: Gaat u akkoord met de verlenging van de zittende kascommissie bestaande uit 
Maurice Uilenbroek en Peter Voogt: iedereen is unaniem akkoord 
 
Er wordt gestemd: Gaat u akkoord met de herziene versie van het huisleague-regelement: 16 
akkoord 1 geen mening 
 
Er wordt gestemd: Bill Wouters nieuw termijn als penningmeester: iedereen is unaniem akkoord 
 
Er wordt gestemd: de winst uit de kas wordt toegevoegd aan de reserve van de club: iedereen is 
unaniem akkoord 
 
Jeugdzaken: 
Frank Scheffer neemt het woord namens de jeugd: 
Er zijn op dit moment 15 á 16 jeugdleden. Qua jeugdleden zijn wij één van de grootste afdelingen in 
Nederland. Begin van dit seizoen NL-kampioenschappen gespeeld. Ook daar heeft de BVLZW goed 
gepresteerd: pupillen 3e van NL geworden, aspiranten 2e van NL geworden. 
Afwachten welke jeugdleden er volgend seizoen blijven aangezien er veel concurrentie is met andere 
sporten. 
Er is een heuse pin-versieractie geweest om de (jeugd-)leden bezig te houden buiten het bowlen om. 
 
Contributiegelden: 
Aangezien wij dit speeljaar allen contributie betaald hebben om een seizoen te bowlen en dit niet is 
gelukt gezien de overheidsmaatregelen (sluiting bowling) wil het bestuur de leden tegemoet komen. 
Voor aankomend seizoen: Het NBF- deel afdragen en verenigingsdeel laten vallen stelt de voorzitter  
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voor aan de aanwezige leden. Dit kan de vereniging financieel aan. Na onderzoek van het bestuur 
heeft de NBF aangegeven dat wij alle kosten moeten doorbetalen aan hen. Dit omdat zij vaste lasten  
 
hebben die ook betaald moeten worden. Om onze leden tegemoet te komen laten wij de 
verenigingskosten vallen en blijven alleen de NBF-kosten voor seizoen 2021-2022 staan. 
 
Er wordt gestemd: De BVLZW zal voor seizoen 21-22 het verenigingsdeel van de contributie laten 
vervallen en alleen het NBF-deel innen: 16 akkoord, 1 niet akkoord 
 
 
Rondvraag: 
Marco van Haastert: notulen graag delen en de video opslaan in de bestuurskamer en niet online 
plaatsen. Bestuur gaat akkoord  
 
Martine Marijt: vraag over de rokers bij de voordeur: wordt als minder prettig ervaren. Bestuur geeft 
aan dat dit bij het bowlinghuis ligt.  
 
Remy Bink: Wat zijn de plannen van het bestuur met betrekking tot dit seizoen: opstarten of als 
beëindigd beschouwen? Bestuur geeft aan dat dit laatste helaas van toepassing is. NBF telt eventuele 
scores van dit seizoen ook niet mee voor pasgemiddelden voor seizoen 2021-2022. Scores worden 
meegenomen in de berekening van het pasgemiddelde voor seizoen 2022-2023. Mocht de 
mogelijkheid zich voordoen om zomerleague/ledenavond te organiseren doen wij dit uiteraard. 
 
Monica Koudstaal: Mocht iemand zich geroepen voelen: Junior Dutch Open toernooi zoekt 
vrijwilligers en sponsors. John de Vries geeft al aan beschikbaar te zijn als ondersteuning. 
 
Voorzitter sluit de vergadering af 22.06 uur. 
  
 


