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VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van 
BOWLING VERENIGING GOES 

gehouden op  
woensdag, 23-05-2018 in Bowlingcentrum Goes 

 

Datum:  23-05-2018 

Aanwezig:  
Robert van Alen, Chantal Berrevoets, Camil Bosman, Antoinette Gijzel, Denno Goedheer, Erwin 
Groen (tijd.) Hilde v.d. Hark, Willem van Katwijk , Jan van der Klooster, Annette Koster, Martin Koster, 
Edwin van Leeuwen, Marion de Leux, Wim Louwerse, Chris Mijnsbergen, Kees Ringelberg, Andrea 
Ringelberg-van Veen, Reinier de Rooij, Leen Schaap, Danny Schipper, Jan Schipper, Hans Verstraeten, 
Stephan Vrijenhoek, Wim de Weerdt 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Corry Broeren, Wim Broeren, Carla van Dijk-Geers, Edwin Duinhouwer, Ronald Gijzel, Arnold 
Stroosnijder, Corina Tange, Elvira de Weerdt 
 
Afgegeven machtigingen:   
Machtiging van Ronald Gijzel aan Antoinette Gijzel 
Machtiging van Corina Vrijenhoek-Tange aan Stephan Vrijenhoek  
Machtiging van Edwin Duinhouwer voor Edwin van Leeuwen 
 
Notulen:  
Andrea Ringelberg-van Veen 

1.  Opening door de voorzitter (a.i.)  
De voorzitter (a.i.) Marion de Leux opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

2.  Huishoudelijke mededelingen en lijst van afmeldingen  
Afgezien van bovengenoemde afmeldingen en afgegeven machtigingen, zijn er geen huishoudelijke 
mededelingen. Er zijn geen ingekomen voorstellen.  

3.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 17-05-2017 
Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden onder dankzegging  goedgekeurd en vastgesteld.     

4.  Jaarverslag secretaris 2017 
Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt onder dankzegging  goedgekeurd en vastgesteld.     

5.  Jaarverslag wedstrijdzaken 2017  
Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt onder dankzegging  goedgekeurd en vastgesteld.     

6.  Financieel jaarverslag 2017 
Wedstrijdkleding (vraag Kees Ringelberg): Via de vereniging (Antoinette) kan wedstrijdkleding 
(shirt/vest) aangeschaft worden. Facturering loopt via de vereniging. In principe moet dit 
kostendekkend zijn. Aanschaf, betalingen en facturering vallen niet altijd binnen een en hetzelfde 
boekjaar. Vandaar het verschil over 2017.   

7.  Verslag kascommissie 2017 
Chris Mijnsbergen licht kort de bevindingen van de kascontrolecommissie toe. De 
kascontrolecommissie heeft de penningmeester een aantal handvaten aangereikt om de financiële 
administratie wat anders en inzichtelijker op te zetten. Hieraan heeft de penningmeester inmiddels 
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voldaan. Chris benadrukt voorts het volgende: de ‘bodem’ van het ‘Eigen Vermogen’ is in zicht. Zijn 
advies is om dit niveau niet verder te laten zakken (door b.v. besparingen te zoeken & te vinden, 
eventueel activiteiten te strepen en/of meer kostendekkend te maken). De kascommissie, bestaande 
uit Chris Mijnsbergen en Martin Koster, heeft schriftelijk hun goedkeuring over de financiële stukken 
gegeven (gedateerd 03-05-2018) en de vergadering wordt dan ook verzocht om het bestuur 
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat daarmee akkoord.  

8.  Beleidsvoornemens 2018/2019 
Geen op- of aanmerkingen. De vergaderingen stemt in met de beleidsvoornemens.  

9.  Contributie voor seizoen 2018/2019 
Bij de stukken voor deze ledenvergadering was een memo van de NBF d.d. 10-05-2018 als toelichting 
gevoegd. Deze toelichting behelst het voornemen van de NBF om de contributie (= afdracht aan NBF 
per lid) met € 5,-- dan wel € 10,-- te verhogen. In de toelichting ‘verantwoordt’ de NBF zich voor de 
besteding van de contributie en geeft bovendien pèr voorgestelde verhoging (5, resp. 10 euro) aan 
wat verenigingen/bowlers hiervoor ‘terugkrijgen’. In de BVG-ALV van 17-05-2017 was voor het 
seizoen 2017-2018 al een contributieverhoging van € 5,-- goedgekeurd. Voor het seizoen 2018-2019 
wordt dan ook voorgesteld om de BVG-contributie onveranderd te laten, twee opeenvolgende jaren 
contributieverhoging wordt niet wenselijk geacht. Eind mei 2018 zal door BVG de contributiebrief 
voor het seizoen 2018-2019 verstuurd. Maar voor die tijd vindt echter een Landelijke Algemene 
Vergadering NBF-vergadering plaats waar het NBF-voornemen (contributieverhoging) besproken en 
ter stemming ingebracht wordt. De uitkomsten van de stemming zijn bindend voor verenigingen (= 
contributieverhoging  afdracht per BVG-lid aan de NBF wordt 1 op 1 doorbelast). Dit zou kunnen 
betekenen dat BVG m.i.v. seizoen 2018-2019 een verhoging van de NBF-afdracht opgelegd krijgt. 
Hetgeen betekent dat de in 2017 goedgekeurde contributieverhoging 1 op 1, zonder dat de 
verenigingskas daar zelf iets aan heeft direct naar de NBF doorgesluisd moet worden. De positieve 
financiële impuls voor de verenigingskas wordt hiermee volledig teniet gedaan. Mede om deze is het 
belangrijk te weten wat de vergadering vindt van het NBF-voorstel, want dit heeft gevolgen voor de 
jaren hierna. Discussie volgt. Gemeend wordt dat we niet onder een verhoging met € 5,-- uitkomen, 
maar dat een verhoging ineens met € 10,-- onacceptabel is. Met deze ‘boodschap’ zal een 
vertegenwoordiger van BVG aan de landelijke vergadering deelnemen.  

10.  Begroting voor 2018 
N.a.v. een vraag: € 100 inkomsten bij ‘Stedenontmoetingen’ is een z.g. ‘kashandeling’ (eigen cash-
bijdrage van spelers aan de door de vereniging betaalde drankjes). In de begroting is geen 
contributieverhoging opgenomen. Chris M. : gezien het teruglopende ledenaantal gaat er 
percentueel gezien wel erg veel geld naar de stedenontmoetingen.  Voor alle door NBF-
georganiseerde team-events geldt (Stedenontmoetingen, scratch-events, Ton Zandboer-cup) geldt: 
er wordt slechts 1 door de vereniging gesponsord team afgevaardigd.  

11. Organisatie en financiën door BVG georganiseerde leagues:  

 Maandagleague 2018-2019 (trio) 

 Donderdagleague 2018-2019 (double) 
Voorgesteld wordt: In de begroting voor 2018 is een post opgenomen: organisatie diverse leagues. 
BVG is voornemens om m.i.v. seizoen 2018-2019 de financiële plussen en minnen van de leagues in 
één gespecificeerde verantwoording onder te brengen en geen, voor de organisatie bewerkelijke, 
restitutieberekeningen meer uit te voeren. Spelers die aan een of meerdere leagues deelnemen 
hebben het recht om kosteloos 1x aan de verenigingskampioenschappen deel te nemen. De 
vergadering stemt met dit voorstel in.  
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12.  Verkiezing van:  
 
a.  Kascommissie 
Commissie bestaat uit Chris Mijnsbergen en Martin Koster. Martin is aftredend. Martin wordt bij 
monde van de voorzitter bedankt voor zijn inzet. Edwin van Leeuwen stelt zich beschikbaar. Aldus 
wordt besloten.  
 
b.  Bestuur  
 
Rooster van aftreden per t/m ALV van 23-05-2018:  

Functie Termijn Periode Status 

Voorzitter vacant Marion de Leux voorzitter a.i. 

Penningmeester Marion de Leux 4e 2016-2019 In functie 

Secretaris Andrea Ringelberg 1e 2017-2020 In functie 

Wedstrijdzaken Antoinette Gijzel 1e 2015-2018 Herkiesbaar 

Jeugdzaken Wim de Weerdt 2e 2015-2018 Niet herkiesbaar 

50+ en wedstrijdleider Jan v.d. Klooster 1e 2017-2020 In functie 

Algemeen lid Reinier de Rooij 1e 2015-2018 Herkiesbaar 

 

 Antoinette Gijzel en Reinier de Rooij geven aan er nog een termijn aan vast te willen knopen. Dit 
wordt aan de vergadering voorgelegd. De vergadering stemt hiermee in, aldus wordt onder 
dankzegging besloten.  

 Wim de Weerdt geeft aan dat hij niet nog een termijn verder wil gaan. Wim heeft 8 jaar de jeugd 
onder zijn ‘beheer’ gehad.  

 Er hebben zich geen kandidaten voor bestuursfuncties gemeld, hetgeen betekent dat er een 
vacature bestuurslid jeugdzaken ontstaat. 

 
Rooster van aftreden per 24-05-2018:  
 

Functie Termijn Periode Status 

Voorzitter vacant Marion de Leux voorzitter a.i. 

Penningmeester Marion de Leux 4e 2016-2019 In functie 

Secretaris Andrea Ringelberg 1e 2017-2020 In functie 

Wedstrijdzaken Antoinette Gijzel 2e 2018-2021 In functie 

Jeugdzaken* vacant  

50+ en wedstrijdleider Jan v.d. Klooster 1e 2017-2020 In functie 

Algemeen lid Reinier de Rooij 2e 2018-2021 In functie 

 
Dankzegging:  

 Wim de Weerdt wordt op gepaste wijze bedankt voor zijn inzet en krijgt een geschenkje 
overhandigd.  

 Leen Schaap (webmaster) en Stephan Vrijenhoek krijgen ook een presentje als dank voor hun 
inzet en hand- en spandiensten voor de vereniging.  

 
* Voortgang jeugdzaken:  
Discussie ontstaat. Erwin: komt er een nieuw bestuurslid Jeugdzaken? / zijn er mensen die zich 
geroepen voelen?  er is hierover binnen het bestuur gesproken en de intentie is om meer leden te 
betrekken bij sommige zaken. Er zijn n.l. mensen die niet warm lopen voor een bestuursfunctie, maar 
die wel wat willen doen voor de vereniging. Edwin: er is nu (mei 2018) wel wat jeugd, maar blijft dat 
dan wel zo doorgaan? De ‘loop’ is er gauw uit. Edwin is b.v. zelf lid geweest bij Middelharnis heeft 
hier ervaring mee  Antoinette blijft doen wat ze doet en mocht ze hulp nodig hebben dan vraagt ze 
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er iemand bij. Overigens: voor hand- en spandiensten kan iedereen zich altijd aanbieden. De jeugd 
traint nu mee op de woensdag. Misschien zijn er wel leden die begeleiding willen geven. Martin 
Koster geeft aan om dit om de 14 dagen wel op zich te willen nemen, mogelijk is er nog een tweede 
persoon. Aangegeven wordt dat we intern zullen kijken hoe we dit op kunnen lossen.  

         
13. Voorstel  Statutenwijziging Artikel  15.1, lid 4 
De statuten van de vereniging zijn al enige decennia ‘oud’ en zijn hier en daar door de ‘tijd’ 
ingehaald. De verenigingsstatuten zijn destijds bij een notaris vastgelegd, dit is verplicht. Chris 
Mijnsbergen geeft aan: om deze reden kost het verhoudingswijs nogal wat geld om de statuten te 
wijzigen (forse notariskosten) en het wijzigingsvoorstel behelst slechts enkele kleine aanpassingen.  
Hij stelt dan ook voor om geen statutenwijziging door te voeren (notariskosten te besparen) en de 
wijzigingen op de website te communiceren. De vergadering stemt hiermee in.  

Wijzigingen in rood:   

‘Oud’ Nieuw 

15.1. ALGEMENE VERGADERINGEN, lid 4: 
Bijeenroeping van algemene vergaderingen 
geschiedt in het clubblad of d.m.v. een 
schriftelijke kennisgeving…. enz enz 

15.1. ALGEMENE VERGADERINGEN, lid 4: 
Bijeenroeping van algemene vergaderingen 
geschiedt in het clubblad en/of de 
verenigingswebsite of d.m.v. een schriftelijke 
kennisgeving of e-mail kennisgeving …. enz enz 

 

14.  Rondvraag: 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.   

15.  Sluiting : 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 21.05 uur gesloten.  


