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Notulen Algemene Ledenvergadering, 18 april 2018
Afwezig met kennisgeving:
Nicky van der Dussen, Tjesco Gerts, Laurens Burger
Aanwezig:
16 personen inclusief bestuur
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
• Er zijn geen stukken binnengekomen.
• Mededeling: Hemelvaarttoernooi 10 mei 2018
• Mededeling: Eind van het seizoen barbecue, datum volgt
3. Vaststellen notulen 17 mei 2017
De notulen worden doorgenomen, er geen aanmerkingen.
4. Verslag van de voorzitter
Het verslag van de voorzitter wordt doorgenomen, hier zijn geen opmerkingen over.
5. Verslag van de secretaris
Het verslag van de secretaris wordt doorgenomen, hier zijn geen opmerkingen over.
• Sjoerd meldt ter aanvulling dat op de website niet alleen op de eigen naam geklikt kan
worden maar ook op de league gemiddelden, binnenkort komen de teams daar ook bij.
6. Verslag van de penningmeester
Het verslag van de penningmeester wordt doorgenomen, hier zijn geen opmerkingen over.
• Jaap meldt ter aanvulling dat we gelukkig weer een financieel gezonde vereniging zijn,
waardoor er ook meer geld terug naar de leden kan vloeien middels toernooigelden of bijvoorbeeld een barbecue.
• Jan Pap vraagt hoe het komt dat de post “Overige ontvangsten” zo hoog is.
o Jaap antwoordt dat deze post bestaat uit een aantal loterijen (o.a. Vriendenloterij)
en online-acties (o.a. Sponsorkliks), die gezamenlijk dit saldo tot gevolg hebben.
7. Verslag van de kascommissie
Het verslag van de penningmeester wordt doorgenomen. Controle is uitgevoerd door Kim de Lange
en Ronald Scholten samen met Jaap op 9 april 2018.
8. Vraag om verlenen décharge aan de vergadering
De kascommissie adviseert décharge te verlenen en dit wordt overgenomen door de vergadering.
9. Begroting 2018
De begroting wordt doorgenomen, hier zijn geen opmerkingen over.

Onze partners:

10. Vaststellen contributie
Vanuit de NBF wordt een kleine verhogingen doorgevoerd betreffende de verenigingsafdracht.
Aangezien dit vorig seizoen ook is gebeurd en toen niet is doorberekend, stelt het bestuur voor om
deze nu wel door te berekenen naar de leden en volgend seizoen de contributies met € 1,- te verhogen, de vergadering gaat hiermee akkoord.
De voorzitter geeft aan dat het bowlinghuis heeft gemeld dat de baanhuur met € 1,- per uur omhoog gaat. Dit houdt in dat de baanhuur volgend seizoen per speelavond neerkomt op € 28,50 op
donderdagavond en € 38,- op maandagavond.
11. Benoeming kascommissie
De samenstelling van de kascommissie is als volgt gewijzigd:
• Jan Pap
Lid.
• Johan van Sonnen
Lid.
• Tjesco Gerts
Plv. Lid.
12. Verkiezing bestuursleden
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Erica Kok meldt zich op de vergadering aan ter vervanging
van Marleen Prophitius als algemeen lid, de vergadering gaat hiermee akkoord.
De overige bestuurssamenstelling blijft ongewijzigd.
13. Rondvraag
• Johan van Sonnen vraagt waarom de vergadering niet op de website vermeld stond.
o Sjoerd antwoordt dat het duidelijk op het mededelingen-/scorebord heeft gehangen en meermalen is omgeroepen.
• Ronald Scholten vraagt waarom de vergadering niet op de Facebook vermeld stond.
o Sjoerd antwoordt nogmaals dat het duidelijk op het mededelingen-/scorebord
heeft gehangen en meermalen is omgeroepen.
o Gerrit Meerens antwoordt dat de status van de Facebook pagina in de volgende
bestuursvergadering besproken zal worden.
• Ronald Scholten vraagt waarom de scores van de dinsdag niet worden bijgehouden.
o Sjoerd antwoordt dat hij de laatste tijd andere prioriteiten had.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en medewerking en sluit de vergadering.
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Aanwezige leden (exclusief bestuur):

9

Notulen buitengewone ALV 10 oktober 2018
1. Opening
Het bestuur heet iedereen welkom en opent de vergadering.
- Afwezig met kennisgeving:
o Peter Schaftenaar
o Saskia van Mondfrans
o Johan van Sonnen
o Goossen Kok
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Geen
3. Verkiezing voorzitter
- Aftredend en niet herkiesbaar is: De heer G. Meerens, Voorzitter
- 1 Kandidaat namens het bestuur: Christian de Boer
Aangezien er 1 kandidaat is stelt het bestuur voor om een open, in plaats van
gesloten, stemming te houden. Er zijn geen tegenstemmen of onthoudingen van
stem, Christian de Boer wordt unaniem gekozen als nieuwe voorzitter.
4. Rondvraag
- Johan Schuurkamp levert een A4 in met diverse vragen omtrent het oliepatroon
(zie bijlage)
Het bestuur antwoord dat deze vergadering daar niet voor bedoeld is maar zal
kort ingaan op de vragen. Een, niet-relevante, discussie omtrent het oliepatroon
volgt. Het bestuur stelt dat er een enquête zal worden gehouden om de mening
van de leden over dit oliepatroon te peilen.
5. Sluiting
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