Notulen Algemene Ledenvergadering van BOWLING VERENIGING BARNEVELD
Gehouden op 27 maart 2018 in de Veluwehal te Barneveld.
Aanwezig: Het bestuur bestaande uit: Karel van Dijk, Gera van Leeuwen, Melissa van
de Belt en Roelof van Ee. Afwezig met kennisgeving: Gustaaf Kamphorst.
Aantal aanwezige leden: 19.
Aantal afwezige leden met kennisgeving: 25.
1. Opening.
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezige leden
van harte welkom.
2. Mededelingen.
Wordt bij de huisleague Jeugd vermeld.
3. Notulen.
De notulen van 28 maart 2017 worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
M.i.v. 2019 worden ook belangrijke algemene punten opgenomen.
5. Financieel verslag penningmeester.
We hebben een positief resultaat behaald, wat laat zien dat we een financieel
gezonde vereniging zijn. Er is geen commentaar en het financieel verslag wordt
goedgekeurd, Melissa bedankt!
6. Verslag kascommissie.
Kristy van de Kuilen en Gijs Knopper hebben 14 maart 2018 de boeken
gecontroleerd, ze complimenteren de penningmeester met de keurig verzorgde
boekhouding, er werden geen onjuistheden geconstateerd.
Als de ledenvergadering ook instemt met het gevoerde bestuur, kan decharge
aan het bestuur worden verleend. Gijs Knopper heeft ons de afgelopen 2 jaar
veel nuttige tips gegeven, nogmaals onze hartelijke dank hiervoor.
7. Vaststelling contributie 2018/2019.
De contributie zal niet worden gewijzigd.
8. Vaststelling begroting 2018/2019.
Er zijn kosten gemaakt, en er moeten er nog gemaakt worden, voor de
trainersopleiding van Gustaaf Kamphorst.
We hebben een overeenkomst opgesteld met Gustaaf waarin is vastgelegd dat
hij de komende 3 jaar bij BV Barneveld de jeugd blijft trainen.
De begroting wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.
9. Bestuursverkiezing.
Melissa van de Belt is als penningmeester aftredend en herkiesbaar.
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld, Melissa wordt door de vergadering
herkozen.
10.Verkiezing kascommissie.
Gijs Knopper en Kristy van de Kuilen treden na 2 jaar actief te zijn geweest af,
zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet. Ronald van de Belt krijgt
gezelschap van reserve lid Lida Roskam, Gerrit de Kruijff meldt zich aan als
nieuw lid evenals Lydean Koops, zij zal fungeren als reserve lid.
11.Huldiging Jubilaris.
Cor Marsman wordt in de bloemen gezet en ontvangt een oorkonde met speld
vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap.

12.Huisleague 2018/2019.
Dinsdag:
Op papier een huisleague met 8 teams.
Woensdag:
Op de woensdag is de verwachting dat er 1-2 teams in de duoleague stoppen,
zij spelen van 19.30-20.30 uur. We kunnen hier dus nog nieuwe leden
plaatsen, evenals in de trioleague.
De huidige competitie opzet bevalt goed.
Scoreverwerking:
Op zowel de dinsdag als op de woensdag maken we gebruik van het oude
EASYNBF als van het nieuwe NBF online huisleague programma. Beide
systemen hebben zo hun voor- en nadelen. Een definitieve keuze tussen beide
programma’s hebben we nog niet gemaakt. Tevens maakt de dinsdag nog
gebruik van een Excel-programma, werkt prima maar kost veel tijd en kennis.
Van uit de vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen over dit punt.
Jeugd:
Alle begeleiders rondom de jeugd zijn nu in het bezit van een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag). Binnen het team zijn duidelijke afspraken gemaakt hoe om
te gaan met de kinderen. Normaal gesproken is de begeleiding lid van de
vereniging, hierop hebben we 2 uitzonderingen. Paula Bakker is een oud lid
van de vereniging, echter met haar pedagogische achtergrond van onschatbare
waarde in de begeleiding van de kinderen met een “rugzakje”. Vincent de Booy
heeft zich om privé redenen teruggetrokken als commissielid P.R./Sponsoring,
hij blijft echter nog wel actief op de achtergrond.
Begin 2017 heeft Gustaaf Kamphorst de opleiding tot trainer NBF/ETBF level 1
afgerond en hiervoor het certificaat ontvangen. Om ook het diploma te
bemachtigen moet hij eerst 150 trainingsuren geven.
13.Rondvraag:
Geen vragen voor de rondvraag.
Opmerking Karel:
Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe wet betreffende de privacy van personen in
werking, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet
geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, dus ook
sportverenigingen. De NBF wil clubs graag helpen en daarom hebben zij samen
met NOC*NSF afspraken gemaakt met de stichting AVG, die een praktisch
stappenplan heeft ontwikkeld. Dit stappenplan wordt gratis ter beschikking
gesteld. Het wordt een grote uitdaging om dit succesvol af te ronden.
14. Sluiting:
Karel bedankt de aanwezige leden en sluit om 20.30 uur de vergadering.

Gera van Leeuwen
Secretaris

