Hierbij nodigt het bestuur van Bowlingvereniging Spierdijk u uit tot het bijwonen van onze Algemene
Ledenvergadering te houden op zaterdag 19 oktober 2013.

Aanvang zal zijn om 14.30 uur.
Locatie:

Café Duijn Bowling Spierdijk, Spierdijkerweg 111 te Spierdijk.
Telefoon: 0229-561207

Het onderstaande zal op de betreffende vergadering behandeld worden.

AGENDA

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen ALV 2012.
4. Verslag secretaris seizoen 2012-2013.
5. Verslag penningmeester seizoen 2012-2013.
6. Kascontrolecommissie:
a. Verslag kascontrolecommissie
b. Verkiezing kascontrolecommissie
7. Begroting seizoen 2014/2015
8. Wedstrijdsecretariaat:
a. Verslag seizoen 2012-2013
b. Voorstel van het bestuur om de Plaatselijke kampioenschappen te wijzigen naar 6 games voorronde
single en 6 games finale.
9. Stedenontmoeting 2013/2014
a. Verkiezing trainer. Wij zijn op zoek naar een trainer coach die de begeleiding van het
Stedenontmoeting team op zich neemt.
10. Verkiezing bestuur :
a. Esther is aftredend en herkiesbaar op de positie wedstrijdzaken
b. Conny is aftredend en herkiesbaar op de positie penningmeester.
c. Mocht u interesse hebben in bovenstaande functies dan dient u dit 14 dagen voor de ALV met 5
handtekeningen van leden voorzien kenbaar te maken aan het bestuur.
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11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Brigitte Smal
Secretaris BV Spierdijk.
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Notulen Algemene Ledenvergadering 2012 d.d. 20 oktober 2012:
Aanwezig±

Willem Meijer, Els Meijer, Jos Vermeij, Ron Korving, Peggy Korving, Jan Saarloos, Leny Saarloos,
Anneke Wijnja, Niels Wijnja, Arne Wijnja, Thierry Dol, Andrea Dolfin, Gerard Duijn en het bestuur

Afwezig±

Henk Brummel, Raymond Brummel, Andre Brummel, Herman Bonnie, Jan van Ispelen, Ineke van
Ispelen, Ria Visser, Hylke Visser. Sjaak Smal, Steven Groen en Esther Brandsma.

1. Opening.
De vergadering wordt door Jack Gerdes in de functie van voorzitter geopend om 15.00 uur. Hij heet iedereen
welkom op deze vergadering.

2. Mededelingen.
a. Net als voorgaande jaren is de ontvangen en verzonden post hetzelfde: Pasjes van de NBF, mutaties
op de leden lijst en de uitnodiging voor de Najaarsvergadering NBF is binnen.
b. Er zijn 13 leden aanwezig en het bestuur. Er zijn 5 machtigingen binnen van leden die niet aanwezig
konden zijn op de vergadering.
Esther Brandsma is niet aanwezig door familiaire omstandigheden.

3. Notulen ALV 2012.


Jos Vermeij wil graag weten of er al een schema is voor het aftreden van het bestuur. Dit is door
Brigitte Smal gemaakt en we handelen volgens schema: Jack Gerdes en Reina van Nijnatten nu,
Conny en Esther in 2013 en Brigitte en Julius in 2014.



Jos Vermeij wil ook graag weten hoe het staat met het nieuwe toernooiprogramma. Met de eerste
schrijver van het toernooi programma is na herhaaldelijk vragen geen contact meer. Esther
Brandsma's broer heeft zich opgeworpen als nieuwe ontwerper van een toernooiprogramma. Dit zou
met het Nieuwjaarstoernooi getest kunnen worden. Er wordt contact opgenomen met Jan Saarloos
over het samenbrengen van de oude en nieuwe programma,

4. Verslag secretariaat seizoen 2011-2012.
a. Willem Meijer wil graag weten hoe de verloop in de afgelopen jaren in het ledental van de
vereniging; Dit is beschikbaar en zal vermeld worden in de volgende verslagen.
b. Het verslag wordt verder goedgekeurd door de vergadering met dank aan de secretaresse.

5. Verslag penningmeester seizoen 2011-2012.
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a. Het verslag van de penningmeester spreekt voor zich. Het verslag wordt akkoord bevonden door de
vergadering met dank aan de penningmeester.

6. Kascontrolecommissie.
a. Verslag kascontrolecommissie.
Willem Meijer leest het verslag van de kascontrolecommissie voor aan de leden.
Op 19 oktober 2012 hebben Willem Meijer en Ron Korving de boeken gecontroleerd. Ze zijn zeer
tevreden over de boeken en ze adviseren de vergadering decharge te verlenen. Dit wordt
overgenomen en de financiële handel en wandel van de vereniging wordt akkoord bevonden door de
vergadering.

b. Verkiezing Kascontrolecommissie.
Er wordt voor de komende vergadering een kascontrolecommissie gekozen. Ron blijft nog een jaartje
zitten, Arne Wijnja wordt gekozen als nieuw lid en Jos Vermeij meldt zich aan als reserve lid.

7. Begroting 2013/2014.
a. Jos Vermeij vraagt: Als bij een trioleague een team speelt met twee man. Voor hoeveel man wordt er
dan betaald? Er moet altijd voor 3 man betaald worden.

b. Conny Gerdes is bij het vaststellen van de begroting uitgegaan van een terugloop van leden. Dit
wordt verwacht door de “crisis”. Het budget is duidelijk en wordt akkoord bevonden door de leden.

8. Wedstrijdsecretariaat.
a. Verslag seizoen 2011-2012.
Het verslag van de wedstrijdzaken is weer vermeld in het Grote Boek. Dit jaar is besloten om het
digitaal aan te bieden op de site van de vereniging. Alleen als men een gedrukte versie wil, wordt
daarvoor gezorgd.
Arne Wijnja vraagt of de 200 gemiddelden lijst actueler kan worden gemaakt. Dit wordt aangepast.
De lijst zal voortaan op internet worden geplaatst.

9. Stedenontmoeting 2012-2013
a. Verkiezing trainer
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Jack Gerdes blijft coach van de Stedenontmoeting. De verkiezing komt volgend jaar weer op de
agenda van de ALV te staan. Een nieuwe kandidaat kan zich aanmelden met vijf handtekeningen van
leden.

10. Verkiezing bestuur.
Reina van Nijnatten en Jack Gerdes zijn aftredend als bestuursleden en hebben zich weer voor 3 jaar
beschikbaar gesteld. Ze worden gekozen door de leden.
Jos Vermeij stelt voor om eventueel een maximum aan het aantal jaren vast te leggen dat iemand bestuurslid
is van de vereniging. Het antwoord van de voorzitter is dat het bestuur hier geen voorstander van is . Als er
niemand anders voor de posities beschikbaar is, je er anders helemaal niets hebt,
De te verkiezen bestuursleden en trainer worden zoals eerder vermeld duidelijker op de agenda gezet voor
de volgende ALV.

11. Rondvraag.
a. Willem Meijer wil graag weten of de website beter kan worden gebruikt zoals met het overlijden van
Ruud Bakx. De meeste leden hoorden van het overlijden toen Ruud al was begraven. Er is een
afgevaardigde van het bestuur naar de begrafenis gegaan. We hebben geen kaart gehad van de
familie..
b. Jos Vermeij wil graag een formuliertje met informatie voor de Leagueleiders in het boek.
c. Jos Vermeij wil ook graag weten hoe er wordt gehandeld met calamiteiten zoals overlijden. De
voorzitter zegt dat er wat wordt ondernomen als er een kaart wordt ontvangen.
d. Gerard Duijn wil graag het bestuur bedanken voor de prima samenwerking. De voorzitter beaamt het
en bedankt Gerard ook.

12. Sluiting,
De Vergadering wordt gesloten om 15.35 uur door Jack Gerdes en bedankt de leden voor hun inbreng tijdens
de vergadering.
Berkhout, 27 oktober 2012

Brigitte Smal
Secretaris BV Spierdijk
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Verslag secretariaat seizoen 2012-1013:

In het seizoen 2012 -2013 is het nodige gebeurd. De onderwerpen zullen per punt worden behandeld:


Het ledental van de vereniging is nagenoeg gelijk gebleven. Een aantal leden zijn gekomen en gegaan naar
andere verenigingen.



In de NHTL is onze vereniging vertegenwoordigd door het team “Bowling Spierdijk”. Het team heeft zich
weten te handhaven. Ze haalde de tweede plaats in hun league.



De Grote Prijs van Spierdijk is goed verlopen. Door het nieuwe computerprogramma heeft zich bewezen. De
winnaars zijn:



o

Jan Baas is winnaar bij de heren van BV Spierdijk

o

Els van zoen verlengt haar titel en is winnaar bij de dames van BV Spierdijk

o

BV Medemblik 1 is winnaar bij de teams.

De plaatselijke kampioenschappen zijn ook goed verlopen. Klaas Gorter is kampioen bij de heren met een
gemiddelde van 203,6 en Reina van Nijnatten is kampioen bij de dames met een gemiddelde van 180.

We hopen dat dit seizoen net zo verloopt als het seizoen 2012/2013. Dan kunnen we tevreden zijn.

Berkhout 20 September 2013,

Brigitte Smal
Secretaris BV Spierdijk
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