
Notulen jaarvergadering Bowlingvereniging Enschede 
 
Datum :  Dinsdag 9 september 2014 
Locatie Starballs Enschede 
Tijd:  20:00 - 21:00  
Voorzitter: Menno Spijker 
Notulist: Arno Schanssema 
Aanwezig: Martijn, Alberto, André, Arno, Dien, Ronald, Menno,Gijs, Remy,Albert, Eline, 

Desiree,Dennis , Karin en Dave Horst (Starballs) 
Afwezig:  Marcel,Jan, Erik, Imko,  
 
 
 
Opening 
Menno opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen welkom. 
 
Agendapunten 

 Welkom 
 Kascommissie 
 Penningmeester/ledenadministratie 
 Notulen 2013 
 Indeling teams seizoen 2014 / 2015 
 Feestcommissie 
 Aanwezigheid 
 Puntentelling teamscores 
 Overige zaken 
 Rondvraag 

 
 
 
Samenstelling bestuur 
 
Het bestuur voor komend seizoen 
Voorzitter:   Menno Spijker 
Secretaris:  Menno Spijker 
Wedstrijdleider: Arno Schanssema 
Penningmeester: was Desiree Nelemans, wordt Gijs Simmelink 
Ledenadministratie: was Desiree Nelemans, wordt Gijs Simmelink 
 
Kascommissie 
De kas is dit jaar gecontroleerd door Menno Spijker en Arno Schanssema 
 
Penningmeester / ledenadministratie 
Omdat Desiree gestopt is als actief lid van de vereniging moet er voor haar een vervanger 
gezocht worden. Gijs Simmelink word haar vervanger en zal komend seizoen  de 
ledenadministratie en financiële taken van de vereniging op zich nemen. 
Hij wordt hier in bijgestaan door Menno. 
Dit wordt door iedereen goedgekeurd 
 
Notulen jaarvergadering 2013 
De notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.  
 
 
 
 
 
 



Indeling teams seizoen 2014 / 2015 
Door het afzeggen van een team en een paar leden zijn wij genoodzaakt om dit jaar met vier 
teams te spelen. Dit houd in dat er wat vaker tegen hetzelfde team gespeeld moet worden.  
Mocht er dan toch een invalspeler of reserve nodig  zijn dan wordt de score van deze speler 
niet in de teamscore meegenomen. 
Hij of zij gooit dan wel voor zijn eigen gemiddelde mee.de pinfall die de reserve gooit wordt 
niet in de totaalscore meegenomen. De reservespeler houdt dus  zijn individuele score wel, 
maar speelt in het team met een blind score (150 punten). 
 
 
 
Teamindeling 
Hieronder de teams voor het komende seizoen, teamcaptains worden als eerst genoemd en 
zijn onderstreept: 
 
Dynamo 
Dien Servaas 
Erik Servaas 
Jan Servaas 
Imko van de Wereld 
 
De Indians 
Remy Wieffer 
Martijn Vermeulen 
Marcel ter Heegde 
Karin Corba 
 
Split Happens 
Menno Spijker  
Albert Kappert 
Ronald Soekhlal 
Alberto Gutierrez 
Sander Kappert 
 
Pinheads 
Arno Schanssema 
André Huiskes 
Gijs Simmelink 
Eline van Daatselaar 
 
Feestcommissie 
Dit jaar zal de feestcommissie bestaan uit  Eline van Daatselaar en Karin Corba 
Wij hopen dat het dit jaar wat beter gaat omdat i.v.m. afzeggingen  van het organisatie 
comité de feestavond enigszins aangepast moest worden  
 
 
Aanwezigheid 
De teams moeten duidelijk aangeven wie hun teamcaptain is bij de wedstrijdleiding (Arno). 
Bij verhindering meld je je uiterlijk 2 dagen van tevoren af bij je eigen teamcaptain en dus 
niet bij Arno of Menno. De teamcaptain dient zelf voor een reserve of wisselspeler te zorgen.  
 
Spelers dienen op de speelavond op tijd aanwezig te zijn, dus om 19.15 zodat alle 
speelschema’s kunnen worden ingevoerd in het systeem vóór 19.30.  
 
 
 
 
 



Puntentelling en teamscores 
In verband met het invoeren  van punten en scores  maakt Arno gebruik van een 
scoresysteem wat al een aantal jaar gebruikt wordt. 
Het “oude”easynbf scoresysteem werkt niet op win7 en de NBF blijft in gebreke op vragen 
over nieuwe scoresysteem. Voorlopig doen we de berekening  handmatig. 
Mocht hier meer informatie over komen dan wordt dat kenbaar gemaakt.  
 
Overige zaken |(zie ook rondvraag) 
 
Baanhuur 
Hier zijn ten opzichte van vorig jaar geen wijzigingen geweest (zie rondvraag) 
 
Het spelen kost € 30.00 per team, ongeacht het aantal het spelers. Er worden op een 
speelavond 4 games gegooid. Dit betekend dat er altijd € 30.00 betaald dient te worden. Als 
de teamcaptain het niet voor elkaar krijgt om 3 spelers op te stellen, zal toch dit bedrag 
betaald moeten worden. 
 
En denk eraan om je bowlingshirt mee te nemen! 
 
Wijzigingen NAW gegevens 
Mocht er een wijziging zijn in je NAW gegevens (bijv. adres, telefoonnummer, e-mail), dan 
geef je deze schriftelijk of per mail door aan de ledenadministratie (Gijs). 
 
Wil je je lidmaatschap opzeggen? Geef dit dan ook tijdig schriftelijk of per mail door 
aan Gijs. Mocht je willen opzeggen doe dit dan wel voor 1 augustus. 
 Wordt dit niet gedaan dan ben je verplicht om de contributie voor het komende 
seizoen alsnog te betalen. 
 
Rondvraag 
Ronald vraagt of de notulen niet wat eerder kenbaar gemaakt kunnen worden 
Deze worden altijd binnen drie weken na de vergadering op de website gezet 
Zodat deze voor iedereen die dat wil te zien zijn. 
 
Eline vraagt of het mogelijk is om wat meer games op een avond te spelen. 
Hierop wordt unaniem besloten dat er op de league avond 4 games gespeeld gaan worden 
Dit heeft als gevolg dat het bedrag wat per team betaald moet worden omhoog gaat van 
 € 22,50 naar € 30,00 en dat de aanvangstijd wordt vervroegd van 20.00 uur naar 19.30 uur 
Dit betekent ook dat de spelers om 19.15 aanwezig moeten zijn om dan om 19.30  te kunnen 
beginnen met spelen 
 
 
Sluiting 
Menno sluit de vergadering om 21:00 en bedankt alle aanwezigen en hoopt iedereen te zien 
op de eerste speelavond, 16 september 2014. 
 


