
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING van de BOWLING VERENIGING 

BARNEVELD. Gehouden op 29 maart in de Veluwehal te Barneveld. 

    

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

Aanwezige leden: 17 

Aantal afwezige leden met kennisgeving: 18. 

 

1. Opening 

Iedereen hartelijk welkom, na 2 jaar weer in maart op de dinsdagavond, al is het na 7 weken 

bowlen. We hebben geen kampioenen te vermelden. 

 

2. Mededelingen. 

Mochten er belangrijke mededelingen zijn worden die hier vermeld, anders bij het desbetreffende 

punt. 

 

3. Notulen. 
De notulen van 14 september 2021 worden goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag secretaris. 

Dit wordt door de aanwezige leden goedgekeurd en aangenomen. 

 

5. Financieel verslag van de penningmeester. 

Daar we het vorige seizoen (2021-2022) elk lid een jubileum korting van € 40.- hebben gegeven, 

hebben we nu dus +/- € 3000, - minder op de rekening staan. Het was weer even puzzelen, maar 

we staan er nog goed voor. 

Alle aanwezigen keuren het verslag goed en wordt aangenomen. 

 

6. Verslag kascommissie. 

Lydean Koops en Ellis van Elten hebben 16 maart 2022 de boeken gecontroleerd, er werden geen 

onjuistheden geconstateerd. Ze complimenteren de penningmeester met de keurig verzorgde 

boekhouding. 

 

7. Vaststelling contributie 2022-2023 

Geen verhoging. We denken volgend jaar quitte te spelen, anders maar een beetje verlies. Als 

vereniging zijn we draagkrachtig genoeg om dit op te vangen. We willen niet te snel contributie- 

en baanhuurverhoging doorvoeren. Op een gegeven moment zal het moeten, maar dat zal in 

kleine stappen zijn. 

  

8. Vaststelling begroting 2022-2023. 

Goedgekeurd en aangenomen. 

 

9. Bestuursverkiezing: 

Karel: Excuus voor ons “3 koppig“ bestuur, Gustaaf heeft Corona en Roelof heeft een 

oogoperatie ondergaan, die mag de komende 8 weken niets doen. 

Karel van Dijk       - Voorzitter         Aftredend en Herkiesbaar  

Gustaaf Kamphorst   - Jeugdzaken        Aftredend en Herkiesbaar  

Roelof van Ee.       - Algemene zaken    Aftredend en Herkiesbaar  

  Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, allen worden herkozen door de leden. 

 

 

 

 



10. Verkiezing kascommissie. 

Lydean Koops is 2 jaar actief geweest en treed af, ze wordt hartelijk bedankt voor haar inzet. 

Ellis van Elten en Gerrit van der Neut gaan verder, Jaap de Kruijff staat in de wachtrij, en Lida 

Roskam heeft zich aangemeld als reserve lid. 

 

11. Huldiging jubilarissen. 

Er zijn dit jaar geen bloemen of een oorkonde te vergeven. 

 

12. Huisleague. 

In juni 2022 verdwijnen onze vertrouwde bowlingmachines. Daarvoor in de plaats komen 

String- Technologie (houtje-touwtje) machines. Ze zouden minder storingen moeten  geven en 

kosten aanzienlijk minder. We zijn benieuwd wat het allemaal gaat worden. Dat houdt in dat we 

opnieuw gaan beginnen met baanrecords. 

Gerrit: De jeugd heeft sinds 3 trainingen gezelschap van 5 jeugdspelers uit Veenendaal. Ze      

      komen naar Barneveld en doen ook mee met toernooien. 

 

13. Rondvraag / Mededeling 

Annie Barten: Is er een kans dat we weer Amerikaans systeem gaan gooien? 

Karel: We zijn naar Europees gegaan i.v.m. Corona maatregelen, maar we moeten ons nog      

      helemaal voorbereiden op de huisleague van volgend jaar. De kans is groot dat we toch  

      weer Amerikaans gaan gooien, is de meest eerlijke manier. 

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

Alle aanwezigen stemmen ermee in. 

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

 

 

Karel sluit om 20.32 uur de vergadering. 

 


