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

Dinsdag 5 september 2017
Starballs Enschede
20:00 - 21:00
Menno Spijker
Arno Schanssema
Menno, Alberto, Remco, Arno, Menno, Marcel, Remy, Karin, Maureen, Martin
Imko, Albert, Jan, Dien, Nick, Hans.
Eline, Erik

Opening
Menno opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen welkom.
En geeft aan dat er af meldingen zijn van Eline..

Agendapunten
•
Notulen 2016
•
Indeling teams seizoen 2017-2018
•
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 2016
De notulen van de jaarvergadering 2016 worden goedgekeurd.
Indeling teams en aanvangstijd seizoen 2016 / 2017
Omdat het op dit moment prima gaat met de opkomst en aanwezigheid wordt hier niets
gewijzigd De aanvangstijd blijft 20.00 uur
Teamindeling
Hieronder de teams voor het komende seizoen, teamcaptains worden als eerst genoemd en
zijn onderstreept:
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
Erik Hulscher

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
We gaan in eerste instantie geen blindscore doorvoeren mocht het nodig zijn om gebruik te
maken van een invaller dan tellen de punten die hij of zij scoort mee met het team waar
ingevallen wordt. Als er geen invaller of vervanger gevonden wordt dan is de blindscore wel
te hanteren, de blindscore is 150 pins
Overige zaken
Baanhuur
Hier zijn ten opzichte van vorig jaar geen wijzigingen geweest
Het spelen kost € 22,50 per team, ongeacht het aantal het spelers. Er worden op een
speelavond 3 games gegooid. 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 (Eline).

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Geef dit dan ook tijdig schriftelijk of per mail door
aan Eline. Mocht je willen opzeggen doe dit dan wel op tijd
Wordt dit niet gedaan dan ben je verplicht om de contributie voor het komende
seizoen alsnog te betalen.

Rondvraag
Nick vraagt of het mogelijk is om als vereniging tegen andere verenigingen te gooien
Zodat er wat meer competitie en spanning ontstaat.
Menno antwoord hierop dat we wel wat contacten hebben en er naar gekeken gaat worden.
Albert stipt nog een keer het probleem aan met het vinden van nieuwe leden
Arno antwoord dat er wel wat reclame wordt gemaakt en we ons best doen maar dat het
toch erg moeilijk is om nieuwe leden te vinden.
Er wordt door meerder leden gevraagd of er ook aan toernooien meegedaan kan worden.
Het antwoord hierop is ja maar er zijn niet veel C toernooien waar geen A spelers aan
meedoen. Dat verkleint de kansen van de “mindere” bowlers enorm. En alleen wil je niet
gaan dus dan kunnen er misschien meerdere mensen inschrijven bij een toernooi.
Er wordt ook nog gevraagd naar de mogelijkheid van trainingen.
Menno antwoord dat dit wel mogelijk moet zijn na een speelavond.
Arno geeft aan dat hij het er met Dave over zal hebben en er mogelijkheid is voor wat
trainingsuren.

Sluiting
Menno sluit de vergadering om 21:00 en bedankt alle aanwezigen en hoopt iedereen te zien
op de eerste speelavond, 12 september 2017

