
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DD 30 juli 2020 

 
Aanwezig van het bestuur                    : Jan de Col, Suraj Panday, Paul Berkhout, Richard Woertink  
Afwezig bestuur met kennisgeving       : Jessica van Koppen 
Aanwezige leden volgens presentielijst       :  32 leden 
Afwezig met kennisgeving                    :   5 leden    
                        
                                                                   
1. Opening 
 

Jan opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom 
 

 2.Vaststellen agenda en accorderen notulen van de ALV  
 

De agenda wordt vastgesteld. 
De notulen van 28 maart 2019 worden akkoord bevonden. 
 
 

3. Ingekomen stukken en bestuur mededelingen 
 

Er zijn 5 afmeldingen binnen gekomen voor deze vergadering 
 
Robert de Ridder geeft aan dat het feest ter gelegenheid van het jubileum niet mogelijk is omdat er geen feest 
mag worden gevierd met meer dan 100 personen. 
 
Idee is om dit wanneer de regels het toelaten in het voorjaar van 2021 te doen. 
 
4. Financiële stukken Financieel verslag boekjaar  Verslag kascommissie Vaststellen begroting  
 
Financieel verslag boekjaar  
Jan geeft aan dat wij dit jaar een negatief resultaat hebben behaald van € 4.693,72 en de algemene reserve is 
afgenomen naar € 30.880,29 
 
Vaststellen van begroting  
Peter Prins vraagt waarom er geen sluitende begroting is samengesteld. 
 
Jan geeft aan dat wij de afgelopen 4 jaren een negatief resultaat hebben betaald. 
 
De reden hiervan is dat wij door het voortijdig beeindigen van het seizoen minder inkomsten hebben ontvangen. 
Ook de prijzen van de baanhuur zijn verhoogd, extra kosten nieuwe website. Geen verhogingen contributie en 
leaguegeld doorgevoerd 
 
Later in de vergadering zal het bestuur voorstellen doen om het negatief resultaat te verkleinen en een sluitende 
begroting te kunnen maken. 
 
Verslag kascommissie 
 
Jan leest het verslag van de kascontrole commissie voor. 
Mevrouw S. van Straten en de heer B. Jacobs hebben de financiele cijfers van het jaar 2019 gecontroleerd. 
Zij geven aan dat zij akkoord gaan met deze cijfers en het door het bestuur gevoerde beleid en vragen aan de 
ALV om het bestuur decharge te verlenen. 
ALV gaat hiermee akkoord. 
 
Kascommissie volgend seizoen, 
Ben Jacobs en Esmeralda Hagenaar 
 
5. Vaststellen seizoen  
 

Contributies en Leaguegelden. 
Contributie voor het seizoen gaan met 5 euro omhoog vanwege doorgevoerde verhoging van de NBF. 
Eigen contributie wordt nog niet verhoogd. (laatste verhoging was in 2014) 
Het bestuur stelt voor om de leaguegelden te verhogen van € 3,75 naar € 4.25 per game. 



 

 

 

 

 
Het voorstel is om deze prijsverhoging voor de komende 3 jaar door te voeren en dan te kijken of er weer een 
verhoging nodig is. 
 
De reden is dat wij vanaf 2016 geen positief resultaat hebben gehaald. 
 
Daarnaast zijn er extra eenmalige kosten en jaarlijkse kosten voor de website. 
Hogere bankkosten vanwege pinbetaling. 
 
De ALV gaat akkoord met de prijsverhoging van de leaguegelden. 
 
Boete te late contributiebetaling 
 
De boete voor te late betaling is afgeschaft, omdat dit ook bij de NBF is aangepast. 
Afspraak is dat er pas wordt gespeeld als de contributie is voldaan, anders ben je niet speelgerechtigd. 
 
6. Bestuursfuncties 
 
Op de moment hebben wij geen voorzitter. 
 
Tijdens vergadering wordt er om toerbeurt door 1 van de andere bestuursleden als voorzitter opgetreden. 
 
Wij hebben Nico Hersbach gevraagd of hij de taak van voorzitter op zich wil nemen. 
Hij geeft aan dat hij vereerd is met het verzoek en binnen 2 weken hierover uitsluitsel geeft. 
 
Rooster van aftreden. 
 
Jan treedt na 30 jaar bestuursfuncties te hebben vervuld af als penningmeester. 
 
Het bestuur draagt Paul Berkhout voor om de rol van penningmeester op zich te nemen en vraagt hiervoor 
akkoord aan de ALV. 
 
De ALV gaat akkoord met het aanblijven van Suraj als wedstrijdsecretaris en Paul als nieuwe penningmeester. 
 
7.  Opzet huisleague nieuwe seizoen 
 
Wij gaan in het nieuwe seizoen spelen volgens het Europees systeem. 
 
Reden is dat wij dan binnen 2 uur de wedstrijd willen voltooien. 
 
Vanwege corona gaan wij spelen volgens de op de website aangegeven regels. 
 
3 spelers per team op de baan. Geen handjeklap bij spares of strikes 
 
Wanneer er geen 10 teams voor de huisleague hebben ingeschreven kan de bowlingexploitant de vrije banen 
verhuren. 
 
De verhuur voor recreanten zal altijd ingedeeld worden vanaf baan 1. 
 
Bij oneven aantal teams zal gevraagd worden of er gebruik kan worden gemaakt van 2 banen en omdat er 
minder speeltijd nodig is tegen minder league geld. 
 
Er kan pas worden gespeeld als voor aanvang de league de contributie is betaald. 
 
Vanaf het nieuwe seizoen is het alleen nog maar mogelijk om het leaguegeld te pinnen. 
 
De reden is dat wij niet meer met zoveel kasgeld over straat willen, en het aantal administratieve handelingen  
willen beperken. 
 
Robert de Ridder geeft aan het hier niet mee eens te zijn voor het team de Knights en Youngsters. 
Dit wordt binnen het team en op de avond opgelost. 
 
 

8. Rondvraag en sluiting 
 
Robert heeft de volgende vragen. 
 



 

 

 

 

Uitleg prijzengeld maandag money league 
Jan geeft uitleg hoe het prijzengeld is opgebouwd en geeft transparant aan om deze opbouw in te zien. 
 
Scores NBF afgelopen seizoen. 
De scores zijn deze week aan de NBF doorgegeven. 
 
De baanmonteur wordt door de leaguesecretaris aangesproken in geval van storingen. 
Er wordt ook aan het personeel gevraagd of zij extra willen letten op storingen en de baanmonteur hiervan op de 
hoogte willen stellen indien dit zich voordoet. 
 
Voorstel met stoppen van moneyleague. 
Dit zal worden voorgesteld aan de teamcaptains om de prijs met 3 euro per week per team te verlagen.  
 
Jan heeft aangegeven te stoppen na 30 jaar verschillende bestuursfuncties te hebben gevuld. 
 
Robert doet het voorstel aan de ALV om Jan de Col lid van verdienste te maken. 
Jan geeft aan dat wij volgens de statuten dit niet kan omdat dit niet in de statuten is opgenomen. 
 
Als dank voor alles wat Jan voor de vereniging heeft gedaan overhandigt Suraj hem een bos bloemen en een 
waardebon uit naam van de vereniging. 
 
Er volgt  applaus van de leden die bij de ALV aanwezig zijn. 
 
 
Jan bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 


