
29-03-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DD 29 MAART 2018 

 
Aanwezig van het bestuur                    :  Miranda van den Driesche, Ruud kramer, Jan de Col,  

         Richard Woertink en Jon van Mazijk. 
     
Aanwezige leden volgens presentielijst       :  16 
 
Afwezig met kennisgeving                    :  Tina de Col, Etienne de Col, Ali v/d Burg, Hans Ravensbergen, 
                                                                         Leroy van den Driesche, Raymond van den Driesche,  
                                                                         Leen de Lijster en familie, Suraj Panday en Stefana de Ridder. 
                                                                         
 
1.Opening. 
 

Ruud opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
 
 

 2.Vaststellen agenda en accorderen notulen van de ALV gehouden op 30 maart 2017 en de notulen van 
de BALV gehouden op 18 mei 2017. 
 

De agenda wordt vastgesteld. 
 
De notulen van de ALV van 30 maart 2017 en de notulen van de BALV van 18 mei 2017 zijn beide akkoord 
bevonden. 
 
 

3. Ingekomen stukken en bestuur mededelingen 
 

Wij hebben een machtiging van Hans Ravensbergen ontvangen en wij hebben een aantal afmeldingen 
ontvangen. 
Van Suraj Panday hebben wij een mail ontvangen met betrekking tot trainingsmogelijkheden voor de leden. 
 
 

4. Financiële stukken Financieel verslag boekjaar 2017 Verslag kascommissie Vaststellen begroting 2018 
 
Financieel verslag boekjaar 2017: 
 
Jan presenteert het financiële verslag van het boekjaar 2017 de begroting van 2018 en het verslag van de 
kascommissie. 
 
Jan geeft aan dat in 2017 de algemene reserves zijn toegenomen. De nieuwe lening aan Dok 99 van 
 € 15.000,00 zal in 2019 geheel zijn afgelost. Het ledenaantal is ongeveer gelijk gebleven. 
 
Vaststellen van begroting 2018: 
Zoals jullie kunnen zien zijn alle bedragen gemaakt op de uitkomst van dit jaar. We hopen dat het ledenaantal 
niet verder meer zal afnemen. 
 
Voor het jubileum 2020 is er alvast een bedrag van € 2.000,00 gereserveerd.  
 
De jeugd is opgenomen in de begroting. De jeugdbegroting is niet meer apart nog een keer doorgenomen. 
 
Aan de leden wordt de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. 
 
Er zijn geen vragen. 
 
De begroting is door alle leden akkoord bevonden. 
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Verslag van de kascommissie 
 
Jan leest het verslag van de kascontrole commissie voor. 
 
De kascontrole commissie bestond dit jaar uit Sylvia van Straten en Peter Prins. Zij hebben op 19 maart 2018 de 
boeken gecontroleerd en het verslag ondertekend. 
 

VERSLAG VAN ONDERZOEK DOOR DE KASCOMMISSIE 

De kascommissie, voor het boekjaar 2017 door de Algemene Ledenvergadering van de Schiedamse 
Bowlingvereniging MUSIS SACRUM samengesteld uit de leden mevrouw S. van Straten-Hauser en de heer P. Prins 
heeft op maandag 19 maart 2018 in aanwezigheid van de penningmeester van de vereniging een onderzoek ingesteld 
naar de financiële jaarstukken over het boekjaar 2017. 

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 
2017. 

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 déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. 

 
Alle leden zijn hiermee akkoord gegaan. Hiermee wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële 
beleid. 
 
Voor volgend seizoen stellen Peter Prins en Paul Berkhout zich beschikbaar voor de kascommissie. 
 
De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
 
5. Vaststellen seizoen 2018 -  2019 
 

Contributies en Leaguegelden. 
 
Het bestuur geeft aan dat de contributies en de leaguegelden in het nieuwe seizoen niet verhoogd worden, 
behoudens de verhoging die elk jaar de NBF wordt doorgevoerd. 
Zodra deze verhoging bekend is zal de contributie voor het nieuwe seizoen via de website worden bekend 
gemaakt. 
 
Boete te late contributiebetaling 
 
De boete van 10 euro vanwege het te laat betalen van de contributie blijft gehandhaafd.  
 
Contributiebrieven 
 

De Contributiebrieven zullen aan het eind van het seizoen worden uitgedeeld. 
 
 6. Bestuursfuncties 
 
Volgens het rooster zijn de volgende functies aftredend.  
 

Secretaris: Miranda van den Driesche (Herkiesbaar) 
 
Jeugdzaken: Miranda van den Driesche (Herkiesbaar) 
 
Het bestuur deelt mede dat de functie van Secretaris en Jeugdzaken herkiesbaar zijn.  
 
De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Het bestuur is wel op zoek naar een goede penningmeester. Jan heeft namelijk aangegeven dat hij in 2020 zal 
aftreden als penningmeester. Het bestuur geeft aan dat zij zelf dachten aan Paul Berkhout. Paul geeft aan dat hij 
hierover na gaat denken. 
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7. Opzet huisleague volgend seizoen 
 
De jeugd willen we laten spelen op de zaterdagochtend. Zaterdagochtend is er namelijk ook de mogelijkheid 
voor de senioren om te trainen. Een trainingskaart kost € 45,00 voor 5 keer trainen. Op de website zullen wij iets 
vermelden over trainingsmogelijkheden op de zaterdagochtend.  
 
Wij zijn op zoek naar een begeleider voor de jeugd omdat Bram heeft aangegeven dat hij aan het einde van het 
seizoen gaat stoppen met lesgeven. Het mag eventueel zonder papieren maar de begeleider moet wel verstand 
hebben van bowlen. 
 
Bij de senioren zijn er geen bijzonderheden te vermelden. We blijven gewoon doorgaan zoals we nu bezig zijn. 
 
De dinsdagavondleague heeft aangegeven eerder te willen beginnen. Zij willen beginnen om 19:45 uur. Het 
bestuur moet dit nog gaan bespreken met de bowlingexploitant. Voor het einde van het seizoen komt hier nog 
uitsluitsel over. 
 
Volgende week gaat Jon de inschrijfformulieren voor het nieuwe huisleague seizoen versturen naar de 
teamcaptains. 
  
De nieuwe teams van de Walvis zijn zeer tevreden. Het Amerikaans systeem was wel heel erg wennen. Ze 
hebben het heel erg naar hun zin.  
 
8. Wijziging aantal games tijdens de verenigingskampioenschappen 
 
Ons voorstel is om het aantal games tijdens de voorronden te wijzigen van 8 games naar 6 games.  
 
De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
 

9. Rondvraag en sluiting 
 
Jan de Col: Jan geeft aan dat zijn ervaring met het nieuwe systeem bij de banen goed is. De leden geven aan 
ook deze ervaring te hebben. Het nieuwe systeem werkt heel goed. 
 
Robert de Ridder: Robert geeft aan dat hij 3 maanden heeft moeten wachten op een antwoord van het bestuur 
op zijn mail. Hij vindt dit een kwalijke zaak. Ruud heeft nogmaals zijn excuses aan hem aangeboden en 
aangegeven dat dit niet de bedoeling is. 
 
Peter Prins: Peter geeft aan dat alles in zijn algemeenheid is verbeterd. Het probleem zit nog in het 
schoonmaken van de pindecks, de banen en de approach.  
Ruud geeft aan dat het bestuur Tom gaat benaderen over het schoonmaken van de pindecks, de banen en de 
approach.  
 
Robert de Ridder: Robert geeft aan dat het verder wel goed loopt. Ondanks dat de recreanten belangrijker zijn 
dan de sportbowlers. 
 
Corrie de Riddder: Corrie heeft het voorstel om tijdens de huisleague op 2 verschillende oliepatronen te gaan 
spelen. 1

e
 periode een oliepatroon en de 2

e
 periode een ander oliepatroon.  

Ruud geeft aan dat dit een goed idee is alleen, dan moeten we een aantal mensen hebben die verstand hebben 
van bowlen om dit uit te zoeken. 
 
Peter Prins: Peter geeft aan dat de website niet meer up to date is. Er staan nog oude gegevens op. Jon geeft 
aan dit te gaan veranderen. 
 
Jon van Mazijk: Er komt binnenkort een nieuwe of aangepaste website. Jon en Ruud gaan dit op 13 april 2018 
bespreken met de huidige website leverancier.  
Peter Prins vraagt zich af wat dit gaat kosten en waarom dit niet besproken is in de ALV.  
Jon geeft aan als wij een computer of printer nodig hebben dat we daar ook geen akkoord voor nodig hebben. 
We gaan er vanuit dat dit geen probleem moet zijn en dat we geen toestemming nodig hebben van de ALV. 
 
Jon van Mazijk: Als er bijzondere sportresultaten zijn geeft dit dan even door. Wij zetten het dan op de website.  
 
Robert de Ridder: De vereniging heeft de ex-voorzitter Arno Hummelink verloren. Misschien is het een idee om 
een toernooi of een cup naar Arno te vernoemen omdat hij heel veel voor de vereniging heeft betekend. Het is 
een heel goed idee. Het bestuur is het hiermee eens. Wij gaan dit met elkaar bespreken.  
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Robert de Ridder: Robert vraagt zich af of wij iets voor Annie illidge kunnen betekenen. Annie is namelijk al 
heel lang lid van de vereniging ondanks dat zij niet meer kan bowlen. Misschien is het een idee om haar een 
bloemetje te overhandigen. Het bestuur gaat dit bespreken. 
 
 
Ruud bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 
. 

 


