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BOWLING VERENIGING ERICA MILL:
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 08.03.2018
Aanwezig: .5 leden en de 4 bestuursleden.
Schriftelijke afmelding 5, mondelinge afmelding 5 leden.
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken: geen
3. Notulen ALV dd. 16.03.2017
Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretariaat en wedstrijdsecretariaat:
Jaarverslag secretariaat;
Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Jaarverslag wedstrijdsecretariaat:
Zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Jaarverslag penningmeester:
Kort uitleg van Piet aangaande het jaarverslag/
Zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
6. Kascontrolecommissie:
Verslag kascommissie boekjaar 2017. (Kascontrole uitgevoerd 8 febr. 2018.)
Leden: Theo Engels en David van Geelen.
Aan bestuur en leden van ‘Bowlingvereniging Erica Mill’.
De kascommissie heeft zich een goed beeld kunnen vormen van de financiële positie van onze
vereniging. De presentatie van de cijfers was uitstekend verzorgd en de kascommissie was goed
in staat een helder beeld te verkrijgen van de gepresenteerde cijfers.
Het onderzoek was gericht op de volgende zaken:
• Het verkrijgen van een algemene indruk van de balans.
Bevindingen balans.
Deze geeft vanuit boekhoudkundig perspectief een uitstekend beeld van de staat van bezittingen
en schulden.
Tenslotte.
De kascommissie spreekt haar grote waardering uit voor het goede en vele werk van het
Bestuur, wat ertoe bijgedragen heeft dat Bowlingvereniging Erica Mill financieel gezond is. De
stukken zijn prima verzorgd en de toelichting was helder waardoor we bovenstaande inbreng naar
de ledenvergadering hebben kunnen verzorgen. De kascommissie stelt unaniem voor decharge
aan het Bestuur voor de cijfers 2017 te verlenen.
De kascommissie 8 maart 2018
David van Geelen en Theo Engels

De vergadering verleent het bestuur decharge.
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7. Contributieverhoging:
De contributie van de NBF wordt verhoogd met het indexcijfer.
Wat dit inhoudt voor seizoen 2018-2019 is nog niet bekend
De contributie van de vereniging, zijnde €.20,50 blijft gelijk.
8. Vaststellen begroting 2018
Zonder opmerkingen is de begroting goedgekeurd.
9. Mededelingen bestuur:
Clubkampioenschappen:
De deelname aan de clubkampioenschappen is nog steeds uitstekend, maar omdat we niet
zo heel veel leden meer hebben, zijn de kosten voor het kampioenschap, met de speelwijze
zoals we deze al vele jaren spelen, dit jaar de pan uit gerezen.
Het clubkampioenschap mag geld kosten, maar we zitten inmiddels erg ver boven budget.
De bowling in Beuningen is inmiddels gestopt en Veghel stopt aan het einde van het
seizoen. Hopelijk kunnen we daarvan profiteren en komen er een aantal spelers naar Mill
toe om hun balletje te kunnen blijven gooien.
Wanneer we spelers bijkrijgen, willen we de klasse finale voor het clubkampioenschap
blijven houden. Als deze blijft, worden het 3 games.
Mocht dat niet het geval zijn, gaat de klasse finale verdwijnen om kosten te besparen.
Besparing in de kosten zijn dan de baanhuur en de bekers (12 stuks).
Tonnie Wannet: Voor de deelname aan de clubkampioenschappen moest men voorheen
een aantal games gegooid hebben. Begrijpt dat dit niet meer is.
Stelt voor dat de dubbelleden ergens als reservespeler meespelen in de huisleague.
De vergadering gaat akkoord.
De double finale blijft behouden zodat ook de wat mindere bowlers de kans blijven
behouden op een finaleplaats. De dubbelfinale wordt wel teruggebracht naar 3 games.
De All-event finale blijft zoals die was.
Een vraag aan de vergadering:
Wat vinden jullie ervan om de bekers af te schaffen en daarvoor in de plaats,
consumptiebonnen uit te reiken.
Voor de clubkampioenschappen? Antw. Vergadering: bekers afschaffen,
bloemen blijven.
Voor de HCP leagues? ………… Antw. Vergadering: bekers afschaffen.
Zoals vele van jullie wel weten, sluit de bowling in Veghel definitief de deuren aan het eind van dit
seizoen. We hebben geen idee of en hoeveel bowlers uit Veghel naar Mill willen komen om league
te spelen. Wanneer het er een aantal zijn dat we op trio’s uitkomen voor de donderdagleague,
willen we weer teruggaan naar een trioleague op donderdag.
We blijven wel 4 games spelen.
De aanvangstijd te vervroegen naar 20.00 uur betekende voor een paar leden dat zij dan moesten
afhaken. Afgesproken; de aanvangstijd blijft in principe 20.30 uur.
Afwachten wat er gebeurt.
Tariefverhoging voor de activiteiten van de vereniging voor de komende 3 jaar.
Wat dit voor de huisleagues betekend, moeten we nog berekenen.
Inmiddels bekend: Donderdag en zaterdag league wordt €.12,50/pp/speeldag
Dinsdagleague wordt €.14,00/pp/speeldag
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Trainen voor BVEM leden, zonder trainer wordt €.12,00/u/b
Extra olie €.3,00/baan
Zaterdagleague:
Voor de zaterdagleague hebben we een drietal voorstellen gekregen voor wat betreft de
aanvangstijden en de daarbij behorende baanhuur.
Zaterdag krijgen alle spelers van de zaterdagleague het voorstel van de aanvangstijden,
Hierop kunnen zij aangeven welke tijden voor hun acceptabel is.
Inmiddels bekend: Zaterdagleague blijft op “bijna” dezelfde tijd:
Aanvangstijd wordt 13.45uur, beginnen met ingooien.
Op 25 mei 2018 is de AVG-wet van toepassing.
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ook verenigingen dienen zich hieraan te houden. Hoe e.e.a. precies in elkaar zit, weten we nog
niet. Wel is bekend dat we iedereen schriftelijk moeten vragen of wij gegevens openbaar mogen
maken. Denk bijvoorbeeld aan het vermelden van je naam op onze website bij de vermelding van
de scores per speeldag. We komen hier z.s.m. op terug.
Verder willen we onze dank uitspreken aan de wedstrijdleiders Geert en Elaine voor hun inzet
afgelopen seizoen.

10. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Herma Wannet, secretaris. Bij acclamatie herkozen.
11. Verkiezing kascontrolecommissie:
Nieuwe commissie voor een periode van twee jaar zijn. Peter Melsen en Tonnie Wannet.
Kascontrolecommissie. Reserve: John Peterse.
12.Rondvraag:
Mededeling van Sanne: Nico gaat per eind april de bowling verlaten.
Geen verdere vragen.
20.50 uur. Einde vergadering.
De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun bijdrage en vindt het erg jammer dat er
zo weinig leden aanwezig zijn.

