
Notulen jaarvergadering Bowlingvereniging Enschede 
 
Datum :  Dinsdag 18 september 2018 
Locatie Starballs Enschede 
Tijd:  20:00 - 21:00  
Voorzitter: Menno Spijker 
Notulist: Arno Schanssema 
Aanwezig: Menno, Alberto, Remco, Arno, Menno, Marcel, Remy,  Karin, Maureen, Martin, 
  Eline, Albert, Jan, Dien, Nick, Mabel,Niek  
Afwezig:  Hans, Imko, Desiree en Dennis  
 
 
 
Opening 
Arno opent de vergadering wegens wat stemproblemen van Menno om 20:00 uur en heet 
iedereen welkom. 
En geeft aan dat er af meldingen zijn van Hans, Imko, Desiree en Dennis 
 
 
Agendapunten 
• Notulen 2017 
• Indeling teams seizoen 2018-2019 
•           Teamshirts 
•           Trainingsmogelijkheden 
•           Feestcommissie (eventueel) 
• Aanwezigheid 
• Puntentelling en teamscores 
• Overige zaken 
• Rondvraag 
 
 
Samenstelling bestuur 
 
Het bestuur voor komend seizoen 
Voorzitter:   Menno Spijker 
Secretaris:  Eline van Daatselaar 
Wedstrijdleider: Arno Schanssema 
Penningmeester: Menno Spijker 
Ledenadministratie: Eline van Daatselaar 
 
Notulen jaarvergadering 2017 
De notulen van de jaarvergadering  2017 worden goedgekeurd.  
 
 
Indeling teams en aanvangstijd seizoen 2017 / 2018 
Omdat het op dit moment prima gaat met de opkomst en aanwezigheid wordt hier niets 
gewijzigd De aanvangstijd blijft 20.00 uur, liefst aanwezig om 19:45 
 
  
Teamindeling 
Hieronder de teams voor het komende seizoen, teamcaptains worden als eerst genoemd en 
zijn onderstreept: 
Er is dit jaar een nieuw team bijgekomen Splitz Season met 2 nieuwe en twee oud-leden 
van de vereniging  
Daardoor wordt er op elke speelavond een team tegen de “blind” ingedeeld. 
 
 
 
 



Teamnamen en teamleden 

Dynamo 
Dien Servaas 
Remco Assink 
Jan Servaas 
Imko van de Wereld 

De Indians 
Marcel ter Heegde 
Remy Wieffer 
Karin Corba 
Martin Akse 

Split Happens 
Menno Spijker  
Albert Kappert 
Alberto Gutierrez 
Hans Tissen 

Pinheads 
Arno Schanssema 
Eline van Daatselaar 
Maureen Littooy 
Nick Meyerink

Spitz Season 
Niek Heerink 
Mabel Bonilla 
Desiree Nelemans 
Dennis Lehmann 

Teamshirts 
Afgelopen jaar waren er meerdere keren teamleden die geen teamshirt droegen. 
Dit is niet gewenst omdat we dan niet  als teams van een vereniging overkomen. 
Zorg ervoor dat je altijd een teamshirt draagt tijdens de competitie. 
Als er geen teamshirts zijn dient dit zo snel mogelijk voor elkaar gemaakt te worden. 

Trainingsmogelijkheden 
Er was een vraag over trainingsmogelijkheden bij de club. 
Die zijn er alleen moet dit dan wel op een andere dag gebeuren omdat voor aanvang van de 
competitieavond gewoonweg te vroeg is 
Een en ander zal in overleg gaan gebeuren 

Aanwezigheid 
Afgelopen jaar waren er geen problemen met de aanwezigheid  een compliment aan 
iedereen. Eventuele afmeldingen kunnen aan de teamcaptain worden doorgegeven. 
Hij of zij dient dan zelf vervanging te regelen. 
Spelers dienen op de speelavond op tijd aanwezig te zijn, dus om 19.45 zodat alle 
speelschema’s kunnen worden ingevoerd in het systeem vóór 20.00 uur.  



Puntentelling en teamscores 
In verband met het invoeren  van punten en scores  maakt Arno nog steeds gebruik van een 
scoresysteem wat al een aantal jaar gebruikt wordt.Het “oude”easynbf scoresysteem. 
Dit werkt nog steeds goed voor deze kleine vereniging 
 De vastgestelde blindscore is 150 pins  en max handicap is 56 
Omdat er dit jaar tegen een blind team gespeeld moet worden veranderd de puntentelling 
tegen dat team Dat wil zeggen men moet als team per game minimaal 450 (3 X 150) pins 
gooien inclusief handicap en dat levert  dan punten op. 
 
 
Overige zaken 
Als eerste is er de prijsuitreiking van de Zomerleague. 
Verder waren er dit jaar geen zaken die aandacht behoefden 
 
 
Rondvraag 
Albert vraagt of er misschien nog een team mee zou willen doen aan de Nationale trioleague 
Dit zou dan pas volgend bowlingseizoen van kracht worden maar er kan nu tenminste over 
nagedacht worden. 
 
Remco stelt de vraag of er misschien met de huidige teamindeling ook extra punten kunnen 
worden gegeven aan de wat “zwakkere” teams. 
Hier wordt op geantwoord dat dit in verband met de handicap berekening die plaats vind niet 
aan de orde is. Er zou volgend seizoen wel nagedacht kunnen worden over het husselen van 
teams om zo de verdeling wat eerlijker te maken. 
Martin stelt dat er nog steeds veel storingen plaatvinden. 
Remy mag nu wel in nood enkele storingen verhelpen, maar het blijft de zaak van het 
personeel om deze te verhelpen. 
Arno zal informeren hoe de stand van zake is betreffend het onderhoud.  
 
 
Sluiting 
Arno sluit de vergadering om 21:15 en bedankt alle aanwezigen en hoopt iedereen te zien op 
de eerste speelavond, 25 september 2018 
 


