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JAARVERSLAG SECRETARIAAT SEIZOEN
1 sept.2016 t/m 31 aug.2017
Afgelopen seizoen was het een rustig jaar. Vele goede gesprekken kunnen voeren met het
bowlinghuis, waardoor alles goed georganiseerd kon worden.
Het 23ste ERICA toernooi is zeer succesvol verlopen. Door de geweldige inzet van de
organisatie en met name David van Geelen, hadden we een heel goed deelnemersveld; meer
dan waarop we gehoopt hadden.
De goede samenwerking tussen bowlinghuis en organisatie, resulteerde in een fantastisch
toernooi. Diverse deelnemers schreven zich gelijk weer in voor het volgende 24ste ERICA
toernooi.
Al met al een zeer geslaagd toernooi, waar we zeker mee doorgaan.
In het verslag van 2015/2016 vermelde ik dat we geen oorkondes mogen uitreiken voor een
bijzonder sportresultaat. Sorry, maar dat was niet correct. Op 22 febr. 2015 gooide Vince
Yamashita een fraaie 298 game, waarvoor we wel degelijk een oorkonde voor hebben
uitgereikt.
Dit seizoen heeft slechts een team deelgenomen aan de MTL., te weten het team Meander
Zij hebben zich kunnen handhaven in de 1ste klasse.
Aan het einde van het seizoen 2016/2017 hebben we helaas wederom afscheid moeten nemen
van ‘n aantal leden. Helaas ook een aantal door gezondheidsproblemen.
Het wederom opstarten van een scratch league op dinsdagavond, is helaas niet gelukt.
De donderdag league heeft met 6 trio teams gespeeld.
De zaterdagleague heeft met 7 teams gespeeld.
De contributie voor de vereniging voor seizoen 2015/2016 gelijk gebleven.
Het lidmaatschap van de NBF is met het indexcijfer over het jaar 2016 gestegen.
Gelukkig zijn er nog steeds leden die veel van hun vrije tijd willen opofferen voor de
vereniging. Daarom een welgemeend Hartelijk dank aan onze wedstrijdleiders van het
seizoen 2016/2017 t.w. Elaine Wannet en Geert Molmans.

Activiteiten van het bestuur:
•
•
•
•
•
•

Het opzetten van leagues voor seizoen 2017-2018
Trachten scratchleague wederom op te starten.
Contacten onderhouden met het bowlinghuis
Toezicht houden en mede organiseren Erica toernooi
Uitwisseling organiseren met onze vrienden in België.
Kersttoernooi organiseren.

Het bestuur is twee keer in vergadering bijeen geweest. Door arbeidsomstandigheden is het
zeer moeilijk geworden om bestuursvergaderingen te houden.
Vele zaken zijn per email doorgestuurd, besproken en afgehandeld.
De homepage wordt ge-update door Niels Molmans, Geert Molmans en Elaine Wannet.
En zoals we gewend waren, staat ook nu weer bijna daags na een leagueavond de bijgewerkte
uitslagen op de homepage. Uiteraard moeten we daar ook de wedstrijdleiders voor danken.
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De homepage wordt goed bezocht.
Onze complimenten voor de mooie site.
Niels heeft gezorgd voor een mooie en perfect werkende website voor het ERICA toernooi.
Theo Engels heeft een goed werkende scoresheet gemaakt, waardoor razendsnel de uitslagen
van de spelers op de site kunnen worden gezet.
Dank aan allen voor hun inzet.
In de ALV van 16 maart 2017, was Geert Molmans, voorzitter, aftredend en herkozen.
Mocht het voorkomen dat bij een voorstel een stemming staakt, zal de stem van Herma
Wannet niet meetellen.
Bij deze willen we de wedstrijdleiders en organisatoren van het ERICA toernooi en alle
andere vrijwilligers danken voor hun inzet gedurende het hele seizoen.

Einde jaarverslag 2016/2017

Bowl.Ver. ERICA MILL
Herma Wannet (secr.)

