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BOWLING VERENIGING ERICA MILL:
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 14.03.2019
Aanwezig: 9 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. 08.03.2018
Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretariaat en wedstrijdsecretariaat:
Jaarverslag secretariaat;
Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Jaarverslag wedstrijdsecretariaat:
Op donderdag staat vermeld Trio’s, dit moet dubbels zijn.
Zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Jaarverslag penningmeester:
Kort uitleg van Piet aangaande het jaarverslag/
Zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
6. Kascontrolecommissie:
Verslag kascommissie boekjaar 2018. (Kascontrole uitgevoerd 14-2-2019.)
Leden: Peter Melsen en Tonnie Wannet.
Het verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2018 van de bowlingvereniging
Erica Mill, uitgevoerd op 14 februari 2019 te St.Hubert in de gemeente Mill en St.Hubert.
Geacht bestuur en leden,
De kascontrolecommissie heeft een goed beeld kunnen vormen over de financiële positie van
de bowlingvereniging Erica Mill.
De presentatie van de financiële stukken was keurig en verzorgd. De gevraagde toelichtingen
over de boekhouding werden correct en helder beantwoord.
Er zijn geen onvolkomingheden geconstateerd.
De commissie spreek haar waardering uit voor het vele en goede werk door het bestuur,
waardoor de bowlingvereniging Erica Mill financieel gezond is en hopelijk ook blijft.
De commissie stelt voor, het bestuur, unaniem décharge te verlenen over het boekjaar 2018.
De kascontrolecommissie:
Peter Melsen,

Tonnie Wannet,

De vergadering verleent het bestuur décharge.
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7. Contributieverhoging:
De contributie van de NBF wordt verhoogd met het €.5,= voor het seizoen 2019-2020
en nogmaals met €.5,= voor seizoen 2020-2021
Of er voor 2019-2020 ook nog een indexering bij komt, is niet helemaal duidelijk.
Voor seizoen 2020-2021 heb ik begrepen dat er wel een indexering bijkomt, maar
zeker weten doen we dat niet. Dat moeten we af wachten.
De contributie voor seizoen 2019-2020 wordt nu:
Jeugd tot 18 jaar
€.47,=
Senioren 18 tot 21 jaar en 65+
€.52,=
Senioren 21 tot 65 jaar
€.57,=
Dubbelleden
€.37,=
G-bowlers
€.36,,=
Mocht er boven de €.5,= nog een indexering bijkomen, is die hierbij ook betaald.
Peter Melsen: Wat is de reden van de verhoging?
Antw.: Het ledenaantal is behoorlijk gezakt. Subsidies worden ingetrokken en/of zijn
behoorlijk gekort.
8. Vaststellen begroting 2019
Zonder opmerkingen is de begroting goedgekeurd.
9. Mededelingen bestuur:
Clubkampioenschappen:
Voorstel wijziging verenigingskampioenschappen
Singles : 5 games,
Doubles: 3 games
Klasse finale 3 games single,
De finaleplaatsen worden bepaald over de 5 games single van de voorronde.
Finale doubles: 3 games.
All-event finale:
De finaleplaatsen worden bepaald over de 5 games single en 3 games double scratch
score
Tonnie Wannet: Waarom deze wijziging?
Antw.: Kostenplaatje.
Peter Melsen: waarom de All-Event wel over 8 games.
Antw.: Het moet wel een toernooi blijven.
Peter Melsen: De begroting is gebaseerd op de afgelopen clubkampioenschappen?
Antw.: Ja.
Toevoegen algeheel huisleague kampioenschap hcp-leagues.
Algeheel league kampioenschap: Aanvang 11.00 uur.
Te spelen op de eerste zaterdagmorgen, na de laatste finaledag van de hcp-leagues
Alle teams spelen:
Een finale met de teams die op de oneven getallen zijn geëindigd
Een finale met de teams die op de even getallen zijn geëindigd.
Wanneer een team (of speler) dat in beide leagues speelt en in beide op een on- of
even getal eindigt, kan slechts één finale spelen.
In het geval van de speler kan hij of zij een reservespeler laten meespelen.
Eindigt het team (of speler) in de ene league op een oneven getal en in de andere
league op een even getal, kan dit team (of speler) beide finales spelen.
Elk team begint op 0.
Elk team speelt tegen alle andere team en het team met de hoogste pinfall, incl. hcp is
de winnaar.
Na de finale is iedereen uitgenodigd voor:
bij slecht weer een lunch buffet
bij mooi weer, buiten een barbecue.
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Eigen bijdrage : €.20,=/pp
Prijsuitreiking tijdens het buffet/barbecue.
Tonnie Wannet: is het er niet eens dat er zo teams worden uitgesloten.
Na een korte discussie is het volgende besloten
Teams die dubbel spelen in de 1ste en 2de finale laten spelen en dan aanvullen met de overige
teams.
Op de speeldag zelf de finale bepalen.
Zo krijg je ook dat alle spelers aanwezig zijn bij beide finales.
Peter Melsen: Om het interessanter te maken, finale voor dit jaar bekijken voor een eventuele
bonus
David van Geelen: De finale i.p.v. zaterdag naar de zondag verplaatsen.
Irma Gijsbers: denkt dat dit geen probleem is; zal het navragen.
Bestuur: we gaan dit verder uitwerken.
De vergadering gaat accoord.
40-Jarig bestaan op 8 juli 2020, vieren in sept.-okt. 2020.
Feestcommissie daarvoor in het leven roepen.
Uitvoering voorstellen in overleg met het bestuur.
Uit de vergadering kwamen geen commissieleden naar voren.
Het bestuur zal zelf mensen gaan vragen.
We moeten dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Kosten aanpassing oliemachine €.1500,=
Bowling €.500,=
Pro-shop €.500,=
Vereniging €.500,= ???
Op deze manier kan er sneller een ander oliepatroon worden ge-update.
Vraag uit de vergadering: deelname aan de kosten, is het verantwoord?
Antw.: Ja.
Peter Melsen: graag vroegtijdig aangeven als het oliepatroon wordt gewijzigd.
Antw.: Afgesproken was, na de clubkampioenschappen.
Elaine Wannet: wanneer wordt de machine omgebouwd en dit patroon, kan dan ook nog
worden neergelegd?
Antw.: het ombouwen is nog niet bekend, moet nog verder worden uitgezocht en dit patroon
dan ook nog worden neergelegd.
Wijziging HCP leagues 2x per jaar en zoeken naar een goed scorend patroon.
Dinsdagleague zelf laten bepalen.
Verder willen we onze dank uitspreken aan de wedstrijdleiders Geert, Elaine en Herma
voor hun inzet afgelopen seizoen.
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Piet Cox, penningmeester en Elaine Wannet.
Bij acclamatie herkozen.
11. Verkiezing kascontrolecommissie:
Nieuwe commissie voor een periode van twee jaar zijn. Peter Melsen en Tonnie Wannet.
Kascontrolecommissie. Reserve: John Peterse.
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12.Rondvraag:
Op verzoek van het bowlinghuis;
* Zaterdagleague Koningsdag, geen league.Alles wordt een week doorgeschoven.
* Zaterdagleague; de tassen graag onder de jassen neerzetten. Zo blijft er ruimte voor
de recreanten.
Irma Gijsbers: Om meer leden binnenhalen zouden we een invitatietoernooi kunnen
organiseren, net voor aanvang van de leagues of gelijk na de leagues?
Antw.: we gaan eraan werken.
Vince Yamashita: Uitwisseling met België.
We hebben navraagd gedaan, maar nog geen antwoord gekregen. We weten dus niet
of het wel door kan gaan.
Elaine gaat Robbie vragen.
Als we meer info hebben, laten we wat weten.
Geen verdere vragen.
21.15 uur. Einde vergadering.
De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun bijdrage en vindt het erg jammer
dat er zo weinig leden aanwezig zijn.

