Notulen algemene ledenvergadering 2019
1. Opening
- Tijdstip start: 20.01 uur.
- Aanwezigen: 19 aanwezigen, inclusief bestuur
- Volmachten: 1
- Afmeldingen: 1
2. Mededelingen t.b.v. de vergadering
Vanuit het bestuur:
- Minuut stilte voor de leden die tijdens het afgelopen seizoen zijn overleden.
Vanuit de Korf:
- Bedrijfsbowlen; start volgende week weer. Mail is al rondgestuurd.
- Er worden vanaf heden geen kannen water meer verkocht. Bij iedere consumptie kan iedereen wel
1 glas water per persoon krijgen.
- Al het bar personeel dient normaal behandeld te worden. Er zijn klachten geweest dat er naar hen
gefloten werd of via het hard tikken op glazen.
- Er zal vanaf nu strenger gecontroleerd worden op het gebruik/ meenemen van eigen consumpties.
Dit was al niet toegestaan, maar werd nog met enige regelmaat toch gedaan. Het bestuur bespreekt
nog of de dag waarop de periodekampioenen iets uitgereikt krijgen een uitzondering mag zijn.
3. Ingekomen post
Wesley:
Mening: afgelopen jaar is niet alles naar behoren verlopen.
- Voorbeeld: Punten systeem (18 punten) gaat werken, anders 17 punten en dan vervalt de hoogste
game. Dit werd ter goedkeuring gevraagd aan de leden, maar niet met de correcte toelichting. Zij
zeiden dus ja op iets, waarvan zij zich niet bewust waren.
- Vraag of de baanrecords goedgekeurd worden en de oorkondes gewoon verstrekt worden.
Antwoord: ja, die zijn aangevraagd en worden gehonoreerd vanaf de nieuwe banen.
- Nieuw gekozen patroon is main street. Dit is echter niet verstuurd naar iedereen. Excuses vanuit het
bestuur.
- Pins opzetten: kan gewoon niet. Gaat de Korf tijdens de league ook niet doen. Tijdens huisleague
gaan ze het niet doen, tijdens officiële wedstrijden wel.
- Robin (de Korf): opzetten pins. Machines zijn beveiligd. Contact gehad met bowl tech, het kan
gewoon, maar dat het handmatig moet. Wat te doen? Gehele beurt opnieuw. (= het voorstel vanuit
het bestuur) Dwars van het bowlinghuis merkt Stefan op. Wordt nog verder opgepakt door het
bestuur en met Alessandro. Besloten voor nu: frame overspelen tot dat er een andere oplossing is.
Stemming: 3 tegen. 13 voor. Akkoord bevonden. Dit gaat vanaf maandag in. Wij informeren de
leagueleiders.
- Balans gat: regels omtrent het balans gat gaat pas in vanaf 1 augustus 2020. Wel komt er een
andere regel: er mogen geen natte doeken gebruikt worden om de bowlingbal te behandelen tijdens
de wedstrijd. Er wordt vanuit de leden opgemerkt dat sommige schoonmaakmiddelen zoals Purple
Stuff wel zijn toegestaan.

Punten Stefan:
- Verenigingskampioenschappen jeugd op zaterdag. Verenigingskampioenschappen voor senioren
worden nu op de maandag gehouden. Sluit je mensen van de dinsdag bijvoorbeeld uit? Jeugd speelt
wel de voorrondes op zaterdag. Datum wordt vooraf kenbaar gemaakt. Waarom niet op zaterdag?
Voor bowlinghuis lastiger plannen en duurder als het op een zaterdag gehouden wordt. Het is naar
de maandag gegaan omdat er op de dinsdag 9 teams zijn.
- Uitslagen komen op het kleine scherm + baan records.
- Trio league regio Utrecht: Stefan contact opnemen met pastorius.
- Puntje epilepsie (flikkerende banen tot last voor een jeugdlid): pakt Els op met Robin van de
bowling.
- Fijn vinden als op de league avonden; tegelijk start. Met microfoon start moment geven. Kwart over
7 aanwezig, half 8 starten. Besloten: Ingooistand starten. Gaat Els regelen.
4. Vaststellen agenda
a. Verhoging leaguegelden → wordt behandeld bij punt 10 A
b. Punten Wesley → wordt behandeld bij punt 10 B
5. Notulen 2018
Vragen: dan is hij bij deze geaccordeerd.
6. Jaarverslagen
a. Secretaris Geen vragen.
b. Wedstrijdzaken
Geen vragen.
c. Verenigingskampioenschappen Geen vragen.
d. Jeugd Geen vragen.
e. Financieel verslag en begroting Geen vragen.
7. Decharge verlening
Bram van der Vegte, leest de dechargeverlening voor. Akkoord, decharge is verleend.
8. Verkiezing financiële verkiezing
Fons Blom heeft zich herkiesbaar gesteld. Akkoord bevonden. Pascal wil reserve blijven. Akkoord
bevonden.
9. Bestuursverkiezing
Bob W is herkiesbaar. Hij is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Dan gaat Bob W bij deze 3 jaar door.
Kim stelt zich niet herkiesbaar. Dat houdt in dat dit seizoen haar laatste seizoen zal zijn. Voor
interesse in deze vacature, graag contact opnemen met 1 van de bestuursleden.
Vacature voor algemeen bestuurslid. Wesley stelt zich herkiesbaar. Unaniem aangenomen.
10. Aanvullende agenda punten
a. verhoging van de leaguegelden. 12 euro per persoon; 36 per team. 2020/2021 voorstel om te
verhogen van 33 naar 36 euro. Voor volgend seizoen, nu vast kenbaar te maken. Voorstel wordt
aangenomen. 1 tegen stem.
b. Aanvullende punten Wesley
- Bestuur niet op 1 lijn heeft gezeten. Met het nieuwe olie patroon, geen terugkoppeling gehad.
Erkend het bestuur.

- Jeugd wordt vaak overgeslagen of gemist. Benaderd worden als een volwaardige league. Verzoek
om ze op hetzelfde patroon te gaan spelen.
- Scores laten meetellen communicatie tijdens het testen van patronen was onduidelijk. Bestuur
erkend dat ze daarin hebben gefaald. 1e keer Amerikaans spelen mocht niet van het bowling huis. Het
was buitengewoon rommelig. 3e keer ander oliepatroon; was er een ander patroon neergelegd.
Communicatie met het bowlinghuis ging niet lekker.
- 25 mei; jeugd. Het oude patroon was neergelegd. Maar het kon ook niet opnieuw gebeuren omdat
er geen nieuwe rol was.
- Vanuit het bestuur hierop alleen vanuit Els een reactie gestuurd. Steekt bestuur hand in eigen
boezem.
11. Rondvraag (+ verloting shirtjes)
a. 2 nieuwe shirts verloot: Rika Bremmer en Bram van der Vegte.
b. Pascal: vraag voor Els. 1e keer met handicap. Dan speel je tegen je eigen gemiddelde + handicap, –
15. Els zoekt dat nog even na. Blindscore + handicap -15.
c. Stefan: weten qua stemming; olie patronen. Is er heel verdeeld gestemd. Als voorstel: 3 patronen;
ieder jaar 1 van die drie patronen te kiezen.
d. Stefan: vraag of alles naar 210 kan, wordt voor volgend jaar opgepakt.
e. Alex: Main street spelen, wat voor volume olie. 19.3.
Sluiting 21.00 uur.

