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

Dinsdag 10 september 2021
Starballs Enschede
20:00 - 21:10
Menno Spijker
Arno Schanssema
Menno, Remco, Arno, Marcel, Remy, Eline, Benjamin, Peter,Hans,Dien, Rens
Imko, Albert, Karin

Opening
Menno opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen welkom.
En geeft aan dat er een paar afmeldingen zijn.
Tevens heeft Menno aangegeven de voorzittersfunctie te willen overdragen.
Hij kan het niet langer combineren.
Bij de vraag wie van de aanwezige leden dit zou willen geeft Remy aan deze functie wel te
willen overnemen.
De aanwezige leden gaan hier allemaal mee accoord.
Agendapunten
Welkom
•
Bestuursamenstelling
•
Notulen 2019
Teamsamenstelling
•
Handicapberekening
•
Teamnamen en teamleden nieuwe indeling
•
Aanwezigheid
•
Puntentelling en teamscores
•
Overige zaken
•
Rondvraag
Samenstelling bestuur
Het bestuur voor komend seizoen
Voorzitter:
Remy Wieffer
Secretaris:
Eline van Daatselaar
Wedstrijdleider:
Arno Schanssema
Penningmeester:
Eline van Daatselaar
Ledenadministratie: Eline van Daatselaar
Notulen jaarvergadering 2019
De notulen van de jaarvergadering 2019 worden goedgekeurd.
Deze staan op de website en zijn online in te zien
Teamsamenstelling husselen / samenvoegen teams seizoen 2021 / 2022
Omdat er een aantal leden is gestopt met spelen komend seizoen zijn we genoodzaakt om
het aantal teams terug te brengen van 5 naar 4 maar wel zo dat alle teams uit 4 leden
bestaan
Er wordt geprobeerd om een gelijke verdeling qua handicap te maken zodat de verschillen
niet te groot worden.
Handicap berekening
Omdat er op een gegeven moment in het afgelopen seizoen een opmerking werd geplaatst
over de handicap berekening hebben we gekeken wat hier aan te doen was.
De verschillen tussen spelers met een hoog en een wat lager gemiddelde werden te groot
waardoor de puntenverdeling in wedstrijden niet gelijk was
Afgelopen seizoen was de gebruikte maximale handicap 56 en dat was toch een iets te

laag maximum. De maximaal berekende handicap die gegooid is afgelopen seizoen was 67
dus is besloten om nu de maximale handicap naar 67 te brengen
Teamnamen en teamleden nieuwe indeling
Dynamo
Dien Servaas Remco Assink Peter Kaldenbach
De Indians
Marcel ter Heegde Remy Wieffer Karin Corba Rens vd Bult
Split Happens
Albert Kappert Alberto Gutierrez Hans Tissen Imko van de Wereld
Pinheads
Arno Schanssema Eline van Daatselaar Maureen Littooy Benjamin Bruins
Hier worden komend seizoen hopelijk nog wat leden aan toegevoegd
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 nu 65
Per onderlinge wedstrijd zijn er 13 punten te verdienen
Omdat er dit jaar tegen een blind team gespeeld moet worden veranderd de puntentelling
tegen dat team. Dat wil zeggen men moet zijn eigen gemiddelde of hoger gooien en dat levert
dan punten op. Maximaal 12

Rondvraag
Dit jaar zijn er niet veel vragen de wisseling in bestuur en alle coronaperikelen hebben hier
ook mee te maken
Sluiting
Menno draagt voorzittershamer over aan Remy en wenst hem veel succes met alle zaken
Remy sluit de vergadering en hoopt ons allemaal weer te zien op 5 oktober.

