
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING van de  BOWLING VERENIGING 

BARNEVELD. Gehouden op 08 september 2020 in de Veluwehal te Barneveld. 

 

Aanwezig:  Het bestuur bestaande uit: Karel van Dijk, Gera van Leeuwen, Melissa van de Belt, 

Roelof van Ee en Gustaaf Kamphorst. 

Aanwezige leden: 18. 

Aantal afwezige leden met kennisgeving: 20-25. 

1.  Opening. 

Hartelijk dank aan allen voor jullie komst, niet zoveel leden verwacht. 

2.  Mededelingen. 

Begin april 2020 toevallig gehoord dat ons lid Dennis Simaëla is overleden op 16 maart 

2020. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe. We houden ter nagedachtenis aan 

Dennis 1 minuut stilte. 

± 20 leden hebben zich afgemeld, eventuele vragen voor de rondvraag of huisleague heeft 

Karel ook per mail beantwoord. 

3.  Notulen. 
De notulen van 26 maart 2019 worden goedgekeurd, wel even de letter t van de achternaam 

van Gijs Knopper weglaten. 

4.  Jaarverslag secretaris. 

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

5.  Financieel verslag van de penningmeester. 

Helaas het jaar niet met winst kunnen afsluiten. Melissa wordt bedankt. 

6.  Verslag Kascommissie. 

Aanwezig Gerrit de Kruijff , Lida Roskam en Melissa van de Belt. 

Gerrit en Lida hebben 18 maart 2020 de boeken gecontroleerd, ze complimenteren de 

penningmeester met de keurig verzorgde boekhouding. Er werden geen onjuistheden 

geconstateerd. 

7.  Vaststelling contributie 2020/2021. 

De ALV was gepland eind maart 2020, maar door de corona maatregelen verzet naar 

vanavond, dinsdag 09 september 2020. De facturen zijn in juli verstuurd. De contributie is 

verhoogd met € 7.50, dit was al bekend voordat de Corona ons de das omdeed. 

Het bedrag is te splitsen in € 5.- afdracht aan de NBF en € 2.50 voor de vereniging, dit om 

de oplopende kosten te dekken, met jullie goedkeuring hebben wij dit doorgevoerd. 

Maar toch wil ik achteraf weten of jullie er bezwaar tegen hebben, en zo ja, graag even 

toelichten. Geen respons van de aanwezige leden, Karel nogmaals, dus jullie geven ons 

toestemming om dit door te voeren, anders storten we het geld terug. 

Daniël: Ik heb niets te zeggen hierover, mijn ouders regelen dat. Zowel Karel als Gerrit 

beamen dit met een grote glimlach. 

Karel: Dan wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen in ons gesteld dat we een goede 

beslissing hebben genomen. 

8.  Vaststelling  begroting 2020/2021. 

Deze is in maart opgesteld, we hopen het resultaat te halen. Helaas zijn een aantal leden 

gestopt, de meeste definitief, enkelen durven het een jaartje niet aan, daar geven we ze gelijk 

in. We hopen ze volgend jaar weer terug te zien. 

9.   Bestuursverkiezing: 

Gera van Leeuwen--- Secretaris--- Aftredend en herkiesbaar--- 

Er is geen tegenkandidaat aangemeld, Gera wordt herkozen door de aanwezige leden. 

10. Verkiezing kascontrole commissie. 

Lida Roskam treed af en wordt hartelijk bedankt voor haar inzet de afgelopen 2 jaar. Gerrit 

de Kruijff, Lydean Koops en Ellis van Elten schuiven een plaatsje op en Gerrit van der Neut 

is reserve. 

 



11. Huldiging Jubilaris. 

Deze keer een dame, bijna 26 jaar lid, Astrid de Vries, ze krijgt haar welverdiende speld, 

oorkonde en een mooie bos bloemen. 

12. Huisleague . 

We gaan woensdag 09 september van start met 7 duo’s en 6 trio’s. De jeugd start zaterdag 12 

september 2020 met 15 jeugdspelers. Dinsdag 15 september start de 4-mans league met 7 

teams, het team van Lida is opgeheven wegens verhuizing van 2 medespelers. 

We gaan onder andere omstandigheden bowlen dan normaal gesproken. We spelen sowieso 

allen Europees, geen banenwissel meer, alles op je “eigen baan”, om de persoonlijke 

contacten zo min mogelijk plaats te laten vinden. Zoals jullie weten is het toegestaan om op 

de bowlingbaan naast elkaar te zitten, geen rekening te houden met elkaar, maar zodra je de 

ruimte verlaat, stap je de horeca binnen, en daar gelden de 1,5 meter regels. Dat geld ook 

voor de reserve speler. Het is niet anders. Tijdens het overleg met Tristan is besproken dat de 

reserve speler gelijk achter de baan mag plaatsnemen. We blijven tijdens het spelen zoveel 

mogelijk op de baan. Neem rustig de tijd, wanneer je gegooid hebt om weer te gaan zitten, 

geen “handjeklap” met je tegen- spelers. Het zal in het begin wennen wezen, maar we zullen 

ons eraan moeten houden, willen we ervoor zorgen er zo gauw mogelijk vanaf te zijn, liever 

op deze manier dan helemaal een bowlen. Mocht je klachten hebben, veel niezen , hoesten, 

blijf thuis. 

Noodoplossing: Er kunnen natuurlijk leden in quarantaine zitten, alleen bij hoge 

uitzondering mogen er 2 blindscores per game gebruikt worden, echter, de baanhuur zal 

volledig betaald moeten worden. Over de baanhuur gesproken, die hebben we moeten 

verhogen naar € 3.- per game, per speelavond 3 games is € 9,-. 

De laatste jaren kregen we baanhuurverhoging voor onze kiezen, de rek is er nu wel een 

beetje uit, vandaar deze verhoging naar de leden toe. De baanhuur van de Jeugd  wordt 

verhoogd naar € 3.50 per morgen. 

Daniël vraagt: In welke league ga ik spelen? 

Karel antwoord: Weer in de Duo league. 

Alle maatregelen zijn volgens de NOC, NSF en NBF regels. Mocht het bestuur een mail 

krijgen dat het bowlen weer moet stoppen, dan is het gedaan. We zien op dit moment wel 

hoe we verder gaat lopen. 

Chantal Bloklander per mail: Hoe wordt omgegaan met eventueel vele ziekmeldingen? 

Karel antwoord: Maximaal 2 blindscores per game. 

Het is eventueel mogelijk om in de herfstvakantie en kerstvakantie wedstrijden in te halen, 

maar het uiterste redmiddel is dus 2 blindscores per game. 

Chantal Bloklander per mail: Is het mogelijk om per team 1 banenpaar te laten gebruiken? 

Karel antwoord: We gaan voorlopig Europees systeem spelen. 

Chantal Bloklander per mail: Eventueel de 1e week de 1e 4 teams, de 2e week de 2e 4 teams 

te laten spelen. 

Karel antwoord: Heel leuk bedacht, 4 teams met een open baan ertussen is toch 8 banen 

nodig, maar alle banen moeten betaald worden. We hebben er wel aan gedacht, was ook een 

voorstel van het NBF, maar dat geeft zoveel financiële consequenties, dat hebben we maar 

afgeblazen. 

Het komt hier op neer, gebruik je gezonde verstand, wacht rustig af totdat je collega-speler is 

gaan zitten. Wacht je beurt af bij de ballenbak, blijf op je stoel zitten totdat je collega-speler 

de bal heeft genomen. Samen zullen we het moeten doen. 

Ton Lam per mail: Hoe zit het met de luchtverversing zoals die in de Veluwehal aangesloten 

is? 

Karel antwoord: De lucht wordt centraal van buiten aangezogen en verdeeld over 

verschillende ruimtes. Het is berekend dat het hele gebouw 4x per etmaal volledig ververst 

zou zijn. Of dat werkelijk zo is, daar moeten we maar vanuit gaan. Op de bowlingbanen 

staan sowieso de ventilatoren uit, en kunnen ook niet meer aan. 



Het is een beetje warm in de kelder, daar zullen we aan moeten wennen, maar dit is nodig 

om het niet te verplaatsen waar het niet nodig is. Wij hebben geen expertise hierin, we zullen 

op dit antwoord moeten vertrouwen. 

Heeft er nog iemand vragen over de komende huisleague? 

Gerrit de Kruijff: In Veenendaal hebben ze schermen , in Barneveld ook? 

Karel antwoord: Nee, in Barneveld niet. Er zijn looproutes op de bowling en schermen  rond 

de bar. Zitplaatsen zijn summier, 2 stoelen per tafel, 2 krukken aan statafel. 

Tijdens het spelen mag de reserve speler direct achter de baan zitten, intern afgesproken. 

Gerrit de Kruijff: Ze hebben zelfs bescherming boven de ballenbak. 

Karel antwoord: Hier gelden de regels van de GGD Gelderland Midden, in Gelderland Zuid 

gelden weer andere regels, Veenendaal valt onder Zuid, s’Heerenberg valt ook onder zuid en 

heeft ook schermen tussen de banen. 

Maar daarom, staat een tegenstander bij de ballenbak, wacht dan een moment. 

Je gezonde verstand gebruiken , dan komen we een heel eind. 

Hennie van Baardwijk: Is er een mogelijkheid om 20.00 te starten? Dat zouden  wij heel fijn 

vinden. 

Karel antwoord: Wij zijn bewust om 20.30 gaan starten om de Veluwehal de kans te geven 

de banen te verhuren tot 20.00, dan moet er nog geolied worden. 

Gert Mulder: We zijn gestopt in Maart, hoe zit dat met vooruitbetaalde wedstrijden? 

Karel antwoord: Alle bedragen die niet gebruikt zijn , zijn terug gestort aan de teamcaptains 

die zullen dat moeten regelen met de medespelers en eventuele sponsor. 

Mededeling: Gerrit de Kruijff meldt: Alle leden hebben een het bowling krantje ontvangen 

met een coupon erin voor een gratis bowlingbal. Gerrit heeft extra coupons. Je hoeft alleen 

maar de coupon uit te knippen en in te vullen. Je kunt de coupon op woensdag inleveren bij 

Gerrit en Gerard, op dinsdag bij Karel en Gera. De jeugd kan het inleveren bij Gustaaf. Wij 

zullen er zorg voor dragen dat de coupons bij de NBF afgeleverd worden. 

13 Rondvraag: 

Karel: Willen jullie het bestuur decharge verlenen over het gevoerde beleid van het 

afgelopen jaar en het te voeren beleid van dit jaar? 

Alle aanwezige leden stemmen ermee in. 

Karel: Iedereen hartelijk bedankt voor het vertrouwen in het bestuur. 

 

Karel sluit om 20.32 de vergadering. 


