Notulen Algemene Ledenvergadering van de BOWLING VERENIGING BARNEVELD
Gehouden op 28 maart 2017 in de Veluwehal te Barneveld.
Aanwezig: Het bestuur bestaande uit: Karel van Dijk, Gera van Leeuwen, Melissa van de Belt,
Gustaaf Kamphorst, Roelof van Ee.
Aantal aanwezige leden: 19.
Aantal afwezige leden met kennisgeving: 22, te weten: Riny Brink, Gerard Uitslag, Wilco
van den Top, Grieta Wildeman, Ada Zaalmink, Johan Hamerling, Herman Fransen, Ab &
Annie Barten, Olaf Grotenhuis, Adrie van den Berg, Ronald van de Belt, Wout Roskam,
Elianne van Ee, Anja & Bob Bon, Lydean & Wilfred Koops, Gerard Spoor, Coen Dekker,
Gijs Knopper, Marco van Diermen.
1. Opening.
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezige leden welkom.
2. Mededelingen.
Wordt bij de huisleague vermeld.
3. Notulen.
De notulen van 22 maart 2016 worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag wordt goed gekeurd.
5. Financieel verslag van de penningmeester.
Het financieel verslag wordt goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie.
Kristy van de Kuilen en Ronald van de Belt hebben 14 maart 2017 de boeken
gecontroleerd, ze complimenteren de penningmeester met de keurig verzorgde
boekhouding. De kascommissie verzoekt de penningmeester decharge te verlenen. Dit
wordt door de voorzitter dan ook graag gedaan.
7. Vaststelling contributie 2017/2018.
De contributie gaat niet omhoog.
8. Vaststelling begroting 2017/2018.
Deze wordt door de aanwezige leden aangenomen.
9. Bestuursverkiezing:
- Gera van Leeuwen - Secretaris – Aftredend en herkiesbaar.
Er heeft zich geen tegenkandidaat gemeld, Gera wordt herkozen door de aanwezige
leden.
10. Verkiezing kascommissie.
Er hoeft dit jaar geen nieuw lid gekozen te worden, alle leden zijn 1 jaar actief geweest.
11. Huisleague 2017/ 2018.
Het seizoen 2016/2017 is tot zover redelijk tot goed verlopen, gelukkig weinig
problemen met de luchtvochtigheid.
De 4 mans-league gaat komend seizoen (2017/2018) wederom van start met 9 teams,
de duoleague met 7 teams en de trioleague ook met 7 teams, met kans op een 8e team.
Commissielid Gerard Uitslag heeft voorgesteld om de financiën van de duo- entrioleague zoveel mogelijk via de bank te laten betalen. Elke woensdag loopt hij met veel
geld op zak, Karel komt elke 14 dagen om hem daarvan verlossen. Dit wordt woensdag
29 maart 2017 ook omgeroepen voor aanvang van de duo- en-trio league.

Na een aantal jaren wordt de baanhuur verhoogd, en gaat van € 13 naar € 13.50 per uur
De baanhuur voor de jeugd gaat van € 2.50 naar € 3 per uur.
De jeugd heeft momenteel 20 leden, om alle jeugdleden goed te begeleiden is Roelof
van Ee weer toegetreden om assistentie te verlenen waar nodig.
Mededeling: Vincent de Booy, ouder van 2 jeugdleden is als commissielid toegevoegd aan de
jeugdafdeling en wordt hartelijk welkom geheten door Karel en de aanwezige leden.
Hij zal zich voornamelijk bezig houden met de P.R. en het werven van sponsors voor de
jeugd
Het eerste succes is binnen, Mo-Team heeft zich voor 5 jaar als sponsor aan de jeugd
verbonden.
 Vraag Willem Harthoorn: Is het mogelijk om met de nieuwe leden 1 nieuw team te
vormen?
 Antwoord Karel: In principe is dit mogelijk, maar niet echt wenselijk. Een huisleague
met 9 teams is makkelijker in te delen en verkleind het aantal dagen waarop teams
vrij zijn. Ook het aantal speeldagen blijft hierdoor beperkt.
12. Rondvraag.
Geen vragen.
Karel bedankt de aanwezige leden en sluit om 20.30 de vergadering.

