SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 27-05-2021
Aanwezig van het bestuur

: Richard Woertink, Paul Berkhout, Mariëlle Mullier (interim), Jessica van
Koppen
Aanwezige leden volgens presentielijst : Zie bijlage presentielijst
Afwezig met kennisgeving
: Hans de Groot, Leroy van den Driesche, Frank Snippe
1. Opening
Mariëlle opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom.
Ze legt uit hoe de vergadering in zijn werk gaat en geeft aan dat er een opname wordt gemaakt voor leden die
niet aanwezig kunnen zijn.
2.Vaststellen agenda en accorderen notulen van de ALV
De agenda wordt vastgesteld.
De notulen van 30 juli 2020 wordt akkoord bevonden.
3. Ingekomen stukken en bestuur mededelingen
Er zijn 3 afmeldingen binnen gekomen voor deze vergadering.
Statuten
Mariëlle legt uit welke punten er gewijzigd moeten worden en dat dit verplicht is ivm de nieuwe wet WBTR.
Hierbij aangegeven dat er een BALV zal volgen om deze statuen door te nemen en goed te keuren.
Uitleg gegeven over het stappenplan wat wij hierbij gebruiken en dat de kosten hiervan €120,00 per jaar is
exclusief BTW.
4. Financiële stukken Financieel verslag boekjaar Verslag kascommissie Vaststellen begroting
Financieel verslag boekjaar
Het afgelopen jaar is geëindigd met een negatief resultaat van € 1.808,39 en daardoor is onze Algemene
Reserve afgenomen naar € 29.071,90.
Paul legt uit dat de negatieve resultaten mede voortkomen doordat er een deel van de leden hun contributie
terug hebben gekregen.
Peter Prins vraagt waarom de keuze is gemaakt om geld te nemen uit de pot voor het jubileumfeest. Paul geeft
aan dat hij de contributie zuiver wil houden. Peter Prins geeft aan dat hij het logischer vind om het als
resultaatpost te nemen en niet uit de post van het jubileumfeest. Paul geeft aan dat hij er een correctie van zal
maken en dat hij dit aan zal passen. Dus het komt als verlies te staan op de jaarrekening van 2020
Vaststellen van begroting
De begroting voor komend jaar is lastig vast te stellen omdat wij niet precies weten hoeveel leden er behouden
blijven. Hij heeft hierbij de gehouden enquête als richtlijn gehouden. Hierbij is hij er vanuit gegaan dat een deel
van de leden (tijdelijk) niet meer meespeelt.
Peter Prins geeft aan dat het lastig is om akkoord te gaan met een begroting omdat er nog zoveel
onduidelijkheid is. Hij stelt voor om pas akkoord te geven op een nieuwe begroting tijdens de BALV als er dan
meer duidelijkheid is over waar er gespeeld gaat worden,
Paul geeft aan dat hij hierin ook op dit moment nog niet meer duidelijkheid kan geven en dat hij een begroting
heeft gemaakt met de informatie die hij op dit moment heeft.
De leden en het bestuur gaan ermee akkoord dat er een nieuwe begroting komt en dat deze tijdens de BALV
wordt besproken.
Verslag kascommissie
Paul leest het verslag van de kascontrole commissie voor.

De heer B. Jacobs en mevrouw E. Hagenaar hebben de financiele cijfers van het jaar 2020 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,
Esmeralda Hagenaar en Erwin Kempers
5. Vaststellen seizoen
Contributies en Leaguegelden.
Ten opzichte van vorig jaar is er een kleine verhoging doorgevoerd vanuit de NBF, deze hebben wij
doorgevoerd. De vereniging zelf heeft geen verhoging doorgevoerd.
Ben Jacobs vraagt waarom de NBF een verhoging heeft doorgevoerd terwijl zij afgelopen jaar weinig heeft
gedaan. Richard geeft aan dat het om een kleine verhoging gaat (circa 50 eurocent). Mariëlle geeft aan dat de
NBF wel veel op de achtergrond bezig is geweest en dat zij binnenkort met een filmpje komen om uitleg te geven
over hun werkzaamheden.
6. Bestuursfuncties
Na het overleden van Ruud Kramer was de functie van voorzitter vacant.
Het bestuur draagt Mariëlle Mullier voor om de rol van voorzitter op zich te nemen en vraagt hiervoor akkoord
aan de ALV.
Voorzitter – Mariëlle Mullier
Wedstrijdzaken – vacant

ALV is akkoord
Gevraagd of mensen interesse hadden, hier is geen reactie op gekomen.

Rooster van aftreden:
Secretaris – Herkiesbaar

ALV is akkoord

7. Opzet huisleague nieuwe seizoen
Plannen Dok 99
De banen hebben de brand goed doorstaan, maar de exploitant heeft besloten om te verhuizen naar een grotere
locatie. Deze locatie is nog niet gevonden, daardoor zullen wij tijdelijk op een andere locatie moeten spelen.
Tijdelijke locatie
- Dok 99 Rotterdam was de eerste keuze ivm de afstand, maar deze heeft geen goedgekeurde banen.
- De volgende optie is Ockenburgh Active Den Haag, deze is wat verder weg maar heeft goedgekeurde
banen en er speelt nog geen vereniging op het moment. Het bestuur wil daar binnenkort langsgaan om
te kijken hoe de banen erbij liggen.
- De vraag aan de leden is of zij zich hierin kunnen vinden en of zij eventueel nog andere locaties weten.











Ben Jacobs vraagt of de gemeente Vlaardingen niet mee zou willen werken om de huidige locatie van
Dok 99 beschikbaar te stellen voor ons als vereniging om te spelen. Mariëlle geeft aan dat het eigen
grond is, dus dat hier (op het moment) nog geen sprake van is. Daarnaast neemt hij ook de banen en
machines mee. Het bestuur kan overleggen met de gemeente of dit eventueel een optie is.
Mitchel van Gend vraagt of de gemeente de banen kan overnemen, dit kan niet omdat de exploitant de
banen meeneemt.
Daarnaast vraagt Mitchel wat de kosten zijn van het spelen bij Ockenburgh, het bestuur moet hierover
nog onderhandelen met de exploitant daar.
Peter Prins vraagt hoe lang wij op een andere locatie moeten spelen. Het bestuur geeft aan dat hier nog
geen duidelijkheid over is en dat de exploitant hier ook nog geen verdere informatie over kan geven. Hij
is hard op zoek, maar het is ook mogelijk dat hij een nieuwe locatie gaat laten bouwen. Peter geeft ook
aan dat hij hier graag meer wil horen vanuit het bestuur. Mariëlle geeft aan dat wij alles wat wij weten
communiceren met de leden.
Scott Laurens geeft ook aan dat hij graag wil dat er ook rekening mee wordt gehouden dat de kosten
ook oplopen ivm het rijden. Daarnaast is het nog steeds corona-tijd dus carpoolen kan tot op zekere
hoogte, maar is het op het moment ook niet de beste optie. Mariëlle geeft aan dat er op het moment nog
niets vast staat en wij ook graag input vanuit de leden willen. Ieder moet hierin voor zichzelf de keuze
maken of hij op dit moment wil spelen of liever dan langer wacht.
Rogier vraagt hoe het eruit gaat zien als de avonden gesplitst wordt en waar er dan gespeeld kan
worden. Hij geeft aan dat het lastig is om ergens ja/nee op te zeggen als niet alle opties voor de leden
duidelijk zijn.
Peter Prins geeft aan dat hij het met Rogier eens is en dat er waarschijnlijk wel een deel van de leden op
een vrijdag wil spelen maar dan dichterbij. Hij geeft aan dat de vragen dan ook wat specifieker moeten
zijn en de opties allemaal duidelijk moeten zijn.





Remco vraagt wat er gebeurd als Tom geen andere locatie vind, hier moet het bestuur ook nog een plan
voor opstellen.
Mitchel van Gend geeft nog aan dat er een kans is dat mensen bij een andere bowling blijven als wij in
een ander huis gaan spelen.
Scott Laurens vraagt wanneer de BALV is, dit gaat het bestuur zsm bekend maken.

8. Rondvraag en sluiting
-

Op de dinsdagavond zijn er twee teams (de Daltons en NoMerXy) die nog op zoek zijn naar een nieuwe
speler. Mocht je iemand weten of willen spelen, dit graag laten weten.
Kevin Schmidt vraagt op welke termijn er beslissingen genomen gaan worden over het nieuwe seizoen.
Mariëlle geeft aan dit binnen een maand meer duidelijkheid te willen geven. Kevin vraagt ook of het
bestuur wil kijken naar meer specifieke wensen van elk team.
Ben Jacobs geeft aan dat Ockenburgh voor zijn team geen optie is qua reistijd.
Aantal leden tegen de optie als Ockenburgh is op het moment 12, Peter Prins geeft aan dat hij dit geen
keuze vind omdat er nog geen andere opties zijn.
Rogier Blokland vraagt om tijdig de opties te weten zodat er ook een onderbouwde keuze gemaakt kan
worden door de teams.
Sylvia van Straten geeft aan dat het een optie zou moeten kunnen zijn om de avonden te splitsen omdat
je elkaar toch niet tegenkomt.

Mariëlle bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.

