
Notulen BALV 22-07-21 
 

 

Agenda 

 
1. Opening 

Mariëlle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en noemt de 

reden van het hebben van de BALV. 

 

2. Wijzigingen in de statuten 

Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 en 22 geen 

opmerkingen/vragen over. 

Artikel 7, is al aangepast vanuit input vanuit de mail. 

Artikel 10, vraag over lid 2.c. Dit houdt in dat als je benoemd wordt als bestuurslid je ook 

direct in een functie benoemd wordt. 

Artikel 12, vraag over lid 7. Dit controlesysteem is er nog niet, dit moet nog invulling 

krijgen. Het bestuur gaat hier zsm naar kijken. 

Artikel 13, vraag over lid 8. De continuïteitscommissie is bedoeld als ondersteuning van 

het bestuur mochten zij er niet uitkomen. 

Artikel 18, hier moeten nog wat lidnummers worden aangepast. 

 

 

3. Tijdelijke speellocatie 

Vraag vanuit de leden hoeveel zekerheid is dat er een nieuwe bowling komt. De 

wens vanuit Tom is om voor het einde van het jaar een locatie te vinden. 

Voorstel vanuit het bestuur is dan nu 12 teams op de dinsdag te laten spelen bij 

Ockenburgh.  

Er is van de week bekend geworden dat woensdagavond ook een speeloptie is in 

Ockenburgh. Sommige teams geven aan dit fijner te vinden. Het bestuur gaat 

inventariseren of 6 – 6 dan ook een optie is. 

Met de 3 teams die naar Ijsselmonde willen overlegt het bestuur om voor hen een 

oplossing te vinden. 

Er was ook een vraag vanuit de leden of het mogelijk was om te spelen bij Dekker 

Zoetermeer, zij hebben aangegeven op het moment weinig/geen ruimte te 

hebben. Dit is dus geen optie als speellocatie. 

 

4. Financiën 

Er is weinig veranderd ten opzichte van de vorige begroting. De wijzigingen die 

gevraagd waren tijdens de ALV zijn doorgevoerd. De extra kosten zijn op een 

aparte post gezet ipv van het jubileumbudget. 

Er wordt gevraagd hoe het met de contributie is dit jaar. De contributie is iets 

hoger ivm een verhoging vanuit de NBF. Het verenigingsdeel is niet omhoog 



gegaan. 

Op de website van de NBF staat een filmpje met uitleg over wat zij doen voor hun 

leden. 

 

5. Overige vragen 

Vraag wat er met Suraj is gebeurd, het bestuur geeft aan dat hij ervoor heeft 

gekozen om te stoppen en het voor hen ook niet geheel duidelijk is wat de reden 

is. Hij heeft aangegeven dat hij niet meer verder wilde met het bestuur en 

bowlen. 

 

Er zijn nog wat teams die nog nieuwe spelers zoeken. 

 

Hans de Groot bedankt het bestuur voor hun inzet de afgelopen periode. 

 

6. Sluiting. 

Het bestuur geeft aan dat wij aan het begin van het seizoen nog wat willen 

organiseren om weer samen te komen (denk aan een toernooi, bbq, enz.) mits de 

regels omtrent corona het toelaten. 


