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SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DD 28 maart 2019 

 
Aanwezig van het bestuur                    :  Miranda van den Driesche, Ruud Kramer, Jan de Col 
Afwezig van het bestuur                               :   Richard Woertink 
Gast                                                              :  Suraj Panday en Paul Berkhout   
Aanwezige leden volgens presentielijst       :  19 leden 
Afwezig met kennisgeving                    :  Corrie de Ridder, Leroy en Raymond van den Driesche,        
              Ali en Cor v/d Burg, Tina en Etienne de Col, Martin v/d Velde,  
                                                                        Nico Hersbach, Ben Jacobs, Eugene Lapre, Sylvia van Straten en 
                         Geatano di Majo 
                                                                   
1. Opening 
 

Ruud opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
 
Het bestuur heeft een bewogen jaar achter de rug. Het overlijden van Jon heeft er bij ons erg ingehakt. Jon deed 
heel veel taken binnen de vereniging. Wij hebben heel veel tijd nodig gehad om dit weer goed op de rails te 
krijgen. 
 
Ruud doet een voorstelrondje: Ruud (voorzitter), Jan (penningmeester), Miranda (secretaris), Paul (interim 
algemene zaken), Suraj (interim wedstrijdzaken). Richard (ledenadministratie) is door ziekte afwezig. 
 
 

 2.Vaststellen agenda en accorderen notulen van de ALV gehouden op 29 maart 2018 
 

De agenda wordt vastgesteld. 
 
Robert geeft aan dat hij het jammer vindt dat er van te voren niets over de Arno Hummelink Cup bekend is 
gemaakt door de vereniging. Op de avond zelf werd bekend gemaakt dat er voor de Arno Hummelink Cup 
gespeeld gaat worden. Tijdens de opening van het toernooi miste hij de reden waarom het de Arno Hummelink 
Cup is geworden.  
 
Peter vraagt of het bloemetje van Annie al geregeld is. Het bestuur geeft aan dat Annie een bos bloemen heeft 
gekregen tijdens het buffet van de verenigingskampioenschappen. Robert geeft aan dat het jammer is dat er niet 
een woordje aan vooraf is gegaan.  
 
Het bestuur geeft aan dat hier in het vervolg meer aandacht aan besteed zal gaan worden. 
 
De notulen van 29 maart 2018 wordt met aanvulling akkoord bevonden. 
 
 

3. Ingekomen stukken en bestuur mededelingen 
 

We hebben een aantal afmeldingen voor de vergadering per mail ontvangen. 
 
Van Nico Hersbach hebben wij een mail ontvangen met de vraag of de vereniging bij de bond kan informeren 
waarom het nog steeds niet is toegestaan om met 2 verenigingen in 1 huis te spelen. Gezien het teruglopende 
leden aantal bij de bond. Het bestuur geeft aan dit na te vragen bij de bond. 
 
Van het maandagavondteam DPN hebben wij een mail ontvangen. Zij willen de vereniging bedanken voor de 
manier waarop ze hier zijn ontvangen en geïntegreerd. Het bestuur geeft aan blij te zijn met dit compliment. 
 
Van Hans Ravensbergen hebben wij een mail ontvangen met betrekking tot het betreden van de banen door de 
baanmonteur. Het bestuur zal dit bespreken met de bowlingexploitant. 
 
Van Corrie de Ridder hebben wij een mail ontvangen met betrekking tot de extra baan die op de maandagavond 
gehuurd wordt. 
Op 25 maart 2019 is de extra baan die gehuurd wordt door de leaguespelers en de vereniging uitgegeven aan 2 
bowlers die waarschijnlijk lid gaan worden van de vereniging. Ruud zou aan deze bowlers hebben aangegeven 
dat zij op deze baan 1 uur lang mogen spelen op kosten van de vereniging zonder overleg met teamcaptains en 
bestuursleden. Robert vraagt aan Ruud of hij onder druk is gezet door Tom.  
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Tom is namelijk naar Ruud toegekomen. Ruud geeft aan dat dit niet het geval is geweest. Ruud geeft ook aan 
dat er wel overleg is geweest met de teamcaptain die op de baan er naast stond. Stefana geeft aan dat zij op 
hetzelfde banenpaar heeft gestaan en dat zij niets heeft vernomen van Ruud. 
Afgesproken wordt dat er voortaan eerst overleg met de teamcaptains gepleegd wordt voordat er een beslissing 
wordt genomen.  
 
Bestuur mededelingen: 
Helaas heeft de vereniging moeten besluiten om de jeugdafdeling van de vereniging op te heffen. Er waren 
namelijk nog maar 2 jeugdleden over, 1 jeugdlid daarvan zou vanaf het nieuwe seizoen niet meer komen bowlen 
i.v.m. een andere sportkeuze. 
 
Wij zijn op zoek naar feestcommissieleden voor ons jubileum van 2020. De feestcommissie bestaat uit leden en 
een bestuurslid. Wij willen een feest met alle mogelijkheden. In ieder geval niet bij Dok 99.  
Paula de Lijster, Miranda van den Driesche, Robert en Stefana de Ridder geven aan dat zij dit wel willen doen.  
Wie vanuit het bestuur zitting gaat nemen wordt nog nader besproken. 
 
We willen graag weer een technische commissie samenstellen voor het selecteren van het Stedenteam en voor 
het uitzoeken van een oliepatroon tijdens de leagueavonden. Remco Verboon gaat hierover nadenken. Het 
mooist zou zijn dat er van iedere leagueavond 1 of 2 personen in de commissie komt zitten. 
 
4. Financiële stukken Financieel verslag boekjaar 2018 Verslag kascommissie Vaststellen begroting 2019 
 
Financieel verslag boekjaar 2018 
 
Jan presenteert het financiële verslag van het boekjaar 2018 de begroting van 2019 en het verslag van de 
kascommissie. 
 
Jan geeft aan dat we in het jaar 2018 een negatief resultaat hebben behaald. Dit komt door de kosten van het 
opnieuw bouwen van de website. 
 
De jeugd is opgehouden te bestaan. Volgend jaar is er geen apart blaadje meer.  
 
De lening aan Dok 99 is grotendeels afgelost. Eind 2019 is de lening volledig afgelost.  
 
Aan de leden wordt de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. 
 
Er zijn geen vragen. 
 
Vaststellen van begroting 2019: 
De verwachting is dat we op  € 0,00 uitkomen. We hebben leden van de Walvis erbij gekregen.  
 
Voor het jubileum 2020 is er alvast een bedrag van € 2.000,00 gereserveerd.  
 
De begroting is door alle leden akkoord bevonden. 
 
Verslag kascommissie 
 
Jan leest het verslag van de kascontrole commissie voor. 
 
De kascontrole commissie bestond dit jaar uit Paul Berkhout en Peter Prins. Zij hebben op 11 maart 2019 de 
boeken gecontroleerd en het verslag ondertekend. 
 

SCHIEDAMSE BOWLINGVERENIGING MUSIS SACRUM 

VERSLAG VAN ONDERZOEK DOOR DE KASCOMMISSIE 

De kascommissie, voor het boekjaar 2018 door de Algemene Ledenvergadering van de Schiedamse 

Bowlingvereniging MUSIS SACRUM samengesteld uit de leden de heer P. Berkhout en de heer P. 

Prins heeft op maandag 11 maart 2019 in aanwezigheid van de penningmeester van de vereniging een 

onderzoek ingesteld naar de financiële jaarstukken over het boekjaar 2018. 
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Uit dat onderzoek is gebleken dat de jaarrekening, zoals opgesteld door de penningmeester, een juist 

beeld geeft van de resultaten in het onderzochte boekjaar en van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen per 31 december 2018. Het onderzoek geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. 

 

De Algemene Ledenvergadering wordt aanbevolen de door het bestuur aangeboden jaarrekening te 

aanvaarden en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. 

Schiedam, maart 2019. 

J. de Col, 

Penningmeester 

 
Alle leden zijn hiermee akkoord gegaan. Hiermee wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële 
beleid. 

 
Voor volgend seizoen stellen Sylvia van Straten en Ben Jacobs zich beschikbaar voor de kascommissie. 
 
De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
 
5. Vaststellen seizoen 2019-2020 
 

Contributies en Leaguegelden. 
 
Het bestuur geeft aan dat de contributies in het nieuwe seizoen weer niet verhoogd worden, behoudens de 
verhoging die elk jaar de NBF wordt doorgevoerd. 
 
Wij zijn nog hevig in discussie met de bowlingexploitant. De verstandhouding is op dit moment niet heel erg 
prettig met de bowlingexploitant. 
Hij heeft meer met recreanten dan met de wedstrijdbowlers. De bowlingexploitant geeft aan dat wij de banen 
korter huren dan dat wij ze gebruiken. Wij bowlen langer dan de 2 uur die wij huren.  
Dat zou kunnen betekenen dat wij meer moeten gaan betalen. Als de verhoging beperkt blijft dan zullen wij de 
leaguegelden handhaven. Mocht de bowlingexploitant heel erg moeilijk gaan doen en we moeten de 
leaguegelden gaan verhogen dan zullen wij een BALV organiseren.  
 
Boete te late contributiebetaling 
 
De boete van 10 euro vanwege het te laat betalen van de contributie blijft gehandhaafd.  
 
Contributiebrieven 
 

De contributiebrieven zullen 2 weken voor het einde van het seizoen uitgedeeld of toegestuurd worden. 
 
Pinapparaat 
Wij zijn heel erg blij met de leden die gebruik maken van de pin. Onze voorkeur gaat uit naar een pinbetaling. 
Jan legt uit waarom onze voorkeur uitgaat naar een pinbetaling. Jan treedt in 2020 af als penningmeester. De 
nieuwe penningmeester ziet liever niet zoveel contant geld meer. Graag zoveel mogelijk per pin. Afgelopen 
dinsdag hebben alle teams per pin betaald. 
 
 6. Bestuursfuncties 
 
Miranda van den Driesche (secretaris en jeugdzaken) heeft aangegeven dat zijn aan het einde van het seizoen 
zal aftreden.  
 
Jessica van Koppen wil graag toetreden tot het bestuur als secretaris. De leden vergadering gaat hiermee 
akkoord. 
 
Volgens het rooster zijn de volgende functies aftredend. 
 
Voorzitter: Ruud Kramer (herkiesbaar) 
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Ledenadministratie: Richard Woertink (vacant). Mocht er geen animo zijn van de leden om deze functie te 
vervullen heeft Richard aangegeven dat hij zich herkiesbaar stelt. 
 
Het bestuur deelt mede dat de functie van voorzitter en ledenadministratie herkiesbaar zijn. 
 
De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Wijziging bestuursfuncties:  Wedstrijdzaken: Suraj Panday 
                                             Algemene Zaken: Paul Berkhout met de intentie om in 2020 de functie van    
                                             Penningmeester te vervullen. 
 
Het bestuur zou graag een wisseling willen zien in de bestuursfuncties. De functie van wedstrijdzaken zal vervuld 
worden door Suraj Panday.  
De functie van Algemenen zaken zal vervuld worden door Paul Berkhout. 
 
De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Ruud heet Jessica, Suraj en Paul van harte welkom bij het bestuur. 
 
7. Evaluatie VK 2019 
 

Verenigingskampioenschappen zijn tot aan de finale dag soepel verlopen. Op de finaledag zijn we in botsing 
gekomen met de bowlingexploitant. Het voorstel van de bowlingexploitant is de verenigingskampioenschappen 
te verschuiven naar september i.p.v. februari.  
 
Het bestuur gaat nader bekijken of we de finale efficiënter kunnen maken. Bijvoorbeeld A/B/C/D klasse dames 
en heren (3 finaleplaatsen) of misschien klasse A en B met elkaar en klasse C en D met elkaar.  
 
De VK 2020 wordt gehouden in september/oktober 2019. 
 
Misschien is het een optie om maandag, dinsdag en woensdag de voorronden te spelen en donderdag de finale.  
 
Dit wordt verder door het bestuur besproken en uitgewerkt. 
 
Het buffet bij Dok 99 was schandalig. Na de volgende verenigingskampioenschappen zullen wij het buffet ergens 
anders organiseren. Er wordt als idee Eet Palazzo geopperd. 
 
8. Opzet huisleague nieuwe seizoen 
 
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden. We blijven gewoon doorgaan zoals we nu bezig zijn. 
 
Volgende week gaat Suraj de inschrijfformulieren voor het nieuwe huisleague seizoen uitdelen. De huidige 
teams hebben tot 27 april 2019 voorrang daarna op volgorde van binnenkomst. 
 
Het eindtoernooi willen we graag vernoemen naar Jon van Mazijk. Anita en de kinderen hebben hier hun 
toestemming voor gegeven. In het praatje voorafgaand aan de wedstrijd zullen wij benoemen waarom de naam 
van het toernooi gewijzigd is en zullen wij bloemen uitdelen aan de familie. De ledenvergadering gaat hiermee 
akkoord. 
 
Suraj geeft aan dat wij in de oriëntatiefase zitten om een eigen NBF huistoernooi te organiseren. Er is 
goedkeuring ontvangen van de bowlingexploitant. De leden vinden het initiatief heel goed maar heeft er weinig 
vertrouwen in. De vereniging wordt schandalig behandeld door de eigenaar. Robert wil een ander idee opperen. 
Openingstoernooi in combinatie met jubileum en dan kijken hoe de bowlingexploitant hiermee omgaat. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
 
Cees Klein: Is het misschien mogelijk dat er iemand bij de banen komt om te kijken hoe lang een storing duurt? 
Er wordt afgesproken dat er per team op het scoreformulier vermeldt wordt:  

 Begintijd  

 Eindtijd  

 Tijd van de storing 
 
Robert de Ridder: Robert wil Miranda bedanken voor haar jarenlange inzet voor de vereniging. De leden 
applaudisseren voor haar. 
 
Rogier van Neelen: Rogier vraagt zich af of Miranda nog bloemen krijgt voor haar jarenlange inzet. Bestuur 
geeft aan dat dit nog goed komt. Miranda neemt aan het einde van het seizoen pas afscheid. 
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Ruud bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 
. 


