Notulen jaarvergadering Bowlingvereniging Enschede
Datum :
Locatie
Tijd:
Voorzitter:
Notulist:
Aanwezig:
Afwezig:

Dinsdag 4 september 2012
Starballs Enschede
20:00 - 21:00
Menno Spijker
Desiree Nelemans
Karin, Chris, Marnix, Alberto, André, Zirajeta, Sander, Dennis, Rolf, Desiree,
Danny, Arno, Dien, Ronald, Menno, Hugo, Marcel, Remy en Maria
Albert, Erik, Jan, Martijn, Imko en Dave Horst (Starballs)

Opening
Menno opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen welkom.
Agendapunten
• Inschrijving Kamer van Koophandel
• Nieuwe samenstelling bestuur
• Voorstel van teamindeling
• Spelerswisselingen in teams
• Feestcommissie
• Teamcaptains & NAW lijst
• Aanwezigheid
• Baanhuur
• Wijzigingen NAW gegevens
• Overig zaken
Inschrijving Kamer van Koophandel
Wij hebben ons in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel om de volgende redenen:
- De vereniging krijgt een eigen bankrekeningnummer, zodat als er wat gebeurt met
een bestuurslid, er iemand anders bij het geld van de vereniging kan komen.
- Het was nodig van de bond (NBF) om deel te kunnen nemen aan verschillende
leagues.
Het inschrijvingsnummer is nog niet bekend. Zodra dit bekend is, zal het op de website
worden vermeld.
Nieuwe samenstelling bestuur
Voorzitter:
Menno Spijker
Secretaris:
Menno Spijker
Wedstrijdleider:
Arno Schanssema
Penningmeester:
Desiree Nelemans
Ledenadministratie: Desiree Nelemans
Voorstel van teamindeling
Om dit jaar met 6 teams te kunnen starten, doen we een voorstel voor 4 teams van 4 spelers
en 2 teams van 3 spelers te maken. Teams kunnen spelers van elkaar lenen voor opvulling.
Echter wordt de score die deze reserve gooit niet in de totaalscore meegenomen. De
reservespeler houdt zijn individuele score wel, maar speelt in het team met een blind score
(150 punten).

Spelerswisselingen in teams
Er is een voorstel geweest om enkele spelers in andere teams onder te brengen, om de
competitie ‘eerlijker’ te maken. Men vond dat altijd hetzelfde team won. Tijdens de
vergadering zijn er enkele teams omgegooid en nieuwe teams ontstaan.
Hieronder de teams voor het komende seizoen, teamcaptains worden als eerst genoemd en
zijn onderstreept:
The White Russians
Rolf Lodeweges
Hugo Tankink
Dennis Lehmann
Chris Eichelsheim
Dynamo
Dien Servaas
Erik Servaas
Zirajeta Ibrahimovic
De Indianen
Remy Wieffer
Martijn Vermeulen
Marcel ter Heegde
Karin Corba
Headpins
Sander Kappert
Danny Pham
Imko van de Wereld
(Teamnaam nog te bepalen)
Alberto Gutierrez
Desiree Nelemans
Albert Kappert
Ronald Soekhlal
Split Happens
Arno Schanssema
André Huiskes
Marnix Franssens
Maria Cakir
Feestcommissie
Dit jaar zal de feestcommissie bestaan uit Karin Corba en Desiree Nelemans. Wij hopen dat
we dit jaar weer net zo’n leuke en succesvolle avond hebben als vorig seizoen.
Het voorstel om het jaarlijkse feest in termijnen te betalen is afgewezen. De meerderheid van
de leden heeft ervoor gekozen om dit bedrag in een keer te betalen. Het bedrag zal tussen
de € 30 en € 35 bedragen moet uiterlijk 1 maand voor aanvang van de feestavond worden
betaald.

Teamcaptains & NAW lijst
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 reservespeler te zorgen. Wij
zorgen als bestuur dat elke teamcaptain (zie teamindeling hierboven) een NAW lijst krijgt van
alle spelers.
Aanwezigheid
Spelers dienen op de speelavond op tijd aanwezig te zijn, dus vóór 20:00.
Baanhuur
Het spelen kost € 22,50 per team, ongeacht het aantal het spelers. Dit betekend dat er altijd
€ 22,50 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 (Desiree).
Wil je je lidmaatschap opzeggen? Geef dit dan ook tijdig schriftelijk of per mail door aan
Desiree.
Overige zaken
Vraag van diverse leden:
Kunnen ze voor de wedstrijd trainen en wat zijn de kosten?
- Bij beschikbaarheid van banen en tijdige melding (reservering bij Dave) en de kosten
zullen € 2,50 per game bedragen.
Sponsoring:
- Enige tijd geleden is er met Dave gesproken over sponsoring van de shirts.
Aangezien hij niet aanwezig was bij de vergadering, komen wij hier later op terug.
Sluiting
Menno sluit de vergadering om 21:00 en bedankt alle aanwezigen en hoopt iedereen te zien
op de eerste speelavond, 25 september 2012.

