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Bowling Vereniging Veldhoven agenda ALV 2018 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de 
Bowling Vereniging Veldhoven, welke gehouden zal worden op woensdag 15 mei 
2019 in restaurant Cookless te Veldhoven. 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Agenda. 
1.  Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Notulen Algemene ledenvergadering 2018. 
4. Jaarverslagen 2018: 
  a. Secretariaat 
  b. Wedstrijdsecretariaat. 
  c. Jeugdzaken. 
5. Verslag Kascontrole commissie. 
6. Verslag penningmeester. 
7. Begroting 2019. 
8. Agenda Bondsvergdaring N.B.F. d.d. 15 juni 2019. 
9. Bestuursverkiezing. 
10.  Verkiezing Kascontrole commissie. 
11. Voorstel van bestuur. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 
 
Reglementair aftredend zijn: 
 Paul Ekas: niet herkiesbaar. 
 Ramon Hoeks: herkiesbaar. 
 Jos van Bracht stelt zich verkiesbaar als voorzitter. 
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Woord van uw interim-voorzitter 
  
Vanuit het bestuur ben ik als interim-voorzitter gevraagd u via dit boekje een stukje 
achtergrond mee te geven over het reilen en zeilen van het afgelopen jaar. Allereerst 
wil ik alle leden bedanken voor hun aanwezigheid en enthousiasme tijdens het 40-
jarig jubileum en het bijbehorende toernooi van afgelopen maart. Speciaal woord van 
dank aan de medewerkers van de Flying Bowling die dit feest mede mogelijk 
gemaakt hebben. 
  
Afgelopen jaar is een jaar van veranderingen; Sommige positief, sommige negatief... 
Zo is het leven... 
  
De meest in het oog springende verandering is natuurlijk het afscheid van Martin als 
uw voorzitter. Gedurende het jaar hebben we steeds meer ontzag gekregen voor de 
zaken die Martin al dan niet gevraagd náást zijn voorzitterschap op zich heeft 
genomen. Afgezien van de geijkte zaken, deed hij vaak méér dan men van een 
voorzitter zou mogen verwachten. Dit zorgt af en toe nog steeds voor een 
spanningsveld omdat sommige zaken die door de leden als vanzelfsprekend worden 
beschouwd, niet vanzelfsprekend kúnnen zijn op het moment dat het voltallige 
bestuur ook nog een voltijds functie heeft bij een werkgever. 
 
Wij merken dat de leden dit op verschillende manieren oppakken. Wij zien veel 
positieve signalen vanuit de vereniging. Er zijn veel leden die niet deel uitmaken van 
het bestuur maar toch een steentje bijdragen aan verschillende 
verenigingsactiviteiten. Dit ervaren wij als erg prettig! Ook is er een keerzijde. 
Ondanks de inzet van al deze mensen om het de bowlers zo veel mogelijk na de zin 
te maken merken wij ook een zekere maat van onvrede. Wij vragen om begrip dat 
sommige zaken misschien even wat anders lopen dan de afgelopen jaren.  
 
Mij is vorig jaar gevraagd de functie van voorzitter op me te nemen. Destijds heb ik 
aangegeven te twijfelen of deze functie voor mij geschikt is en heb deze functie ad 
interim aangenomen. Zowel in mijn werk- en privésituatie zijn afgelopen jaar enkele 
zaken gebeurd waardoor ik ondanks een jaar ervaring nog enkele twijfels heb. Aan 
de andere kant zie ik ook dat de vraag naar duidelijkheid groter word. Ik zal me 
tijdens de ALV dan ook verkiesbaar stellen als voorzitter. Indien deze stemming 
wordt aangenomen, aanvaard ik dat ambt voor een periode van één jaar. Zodat we 
tijdens de ALV in 2020 kunnen beslissen: Stoppen of doorgaan.  
 
 
Dit jaar heeft Paul Elkas aangegeven te stoppen als penningmeester: Wij zoeken 
nog steeds een nieuwe penningmeester. De voorkeur heeft een kandidaat die kennis 
en ervaring heeft binnen de boekhoudkundige hoek. Bent of kent u een dergelijke 
kandidaat: Laat het ons weten! 
  
Graag wil ik benoemen dat ik bij de Flying Bowling nieuw elan zie groeien. Er wordt 
(letterlijk) keihard aan de weg getimmerd om enkele (noodzakelijke) moderniseringen 
aan het pand te doen. De groene toiletruimten worden vervangen door modern en 
strak materiaal, de entree oogt al een stuk moderner, al met al complimenten hoe 
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men hier mee bezig is! Mede hierdoor zie je dat het aantal recreanten weer licht aan 
het stijgen is. Maar de stap om zich aan te sluiten bij een vereniging, blijkt voor de 
meesten een stap die te groot is.  
 
 
Binnen het bestuur willen we dan ook gaan kijken hóe we deze doelgroep het beste 
kunnen bereiken en of het mogelijk is deze groep tegemoet te komen. Dat alles om 
te voorkomen dat de vereniging nog verder uitdunt: Afgelopen jaar verlieten 
ongeveer 10 bowlers onze vereniging en schreven zich er 4 nieuw in, waardoor het 
totaal op 1-1-2019 uitkomt op 106 leden inclusief dubbelleden. Tijdens de laatste 
bestuursvergadering hebben we gesproken over de toekomst voor onze jeugdleden, 
vlak daarna kwamen er 2 enthousiaste potentieel jeugdleden proefdraaien. Als zij 
zich bij de vereniging aansluiten hoeven we ook hier geen slecht nieuws te brengen! 
  
Ik wens alle leden voor het nieuwe seizoen alle gezelligheid, sportiviteit en een 
enorme dosis plezier toe; Niet in de laatste plaats dat dit mag gebeuren in een goede 
gezondheid! 
  
 
Jos van Bracht - (Interim?) Voorzitter 
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Notulen algemene ledenvergadering Bowling Vereniging Veldhoven 
d.d. 16 mei 2018. 
1. Opening. 
Martin de Louw, voorzitter, opent de vergadering in restaurant Cookless en heet de 
aanwezigen van harte welkom. We zijn blij dat zoveel leden aanwezig zijn. Het 
bestuur wordt voorgesteld. 
De vergadering is bijgewoond door 34 B.V.V. leden, die de verschillende leagues als 
volgt vertegenwoordigden: 
Maandag: Dave, Theo, Peter, Joke, Ron, Timothy, Hans. 
Dinsdag: Peer, Hanny, Erwin, Marian, Cynthia, Linda, Jan, Jos, Jac, Marian, Wilco. 
Woensdag: André, Henk, Harrie, Michel, Jos, Hans, Frans, Marjo, Jos, John.  
Donderdag: Dave, Chelsea. 
Bestuur: Martin de Louw, Ramon Hoeks, Paul Ekas, Hedwig Staffeleu. 
Leden die op meerdere leagueavonden spelen, zijn bij de eerste leagueavond 
genoemd. 
Afmeldingen: 
De volgende leden hebben zich afgemeld: 
Theo, Henk-Jan, Harry, Elly. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Er zijn afmeldingen voor de ALV binnengekomen, zie onder punt 1. De jaarstukken 
van de NBF. Deze worden behandeld onder agendapunt 8. Er is ook nog extra 
informatie binnengekomen van de NBF, die bespreken we ook onder dit punt. 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering Bowling Vereniging Veldhoven, d.d. 17 
mei 2017. 
De notulen worden per pagina doorgenomen. Naar aanleiding van de notulen wordt 
gevraagd of er al iets bekend is over de opvolging van de voorzitter. Dit komt aan de 
orde bij de bestuursverkeiezing. 
De notulen worden vastgesteld, met dank aan Hedwig Staffeleu. 
Notulen buitengewone algemene ledenvergadering Bowling Vereniging 
Veldhoven d.d 11 oktober 2017. 
De notulen worden per pagina doorgenomen.  
De notulen worden vastgesteld, met dank aan Hedwig Staffeleu. 
 
4. Jaarverslagen. 
a. Verslag van het secretariaat. 
Het verslag wordt per pagina doorgenomen.  
Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Hedwig Staffeleu voor het maken van 
het verslag. 
b. Verslag van het wedstrijdsecretariaat. 
Het verslag per pagina doorgenomen en wordt goedgekeurd, met dank aan Martin 
de Louw voor het maken van het verslag.  
c. Verslag van de Jeugd. 
Het verslag wordt per pagina doorgenomen en goedgekeurd, met dank aan Ramon 
Hoeks voor het maken van het verslag. 
5. Verslag Kascontrolecommissie. 
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De financiële stukken zijn vandaag voor aanvang van de vergadering uitgedeeld. 
Niemand heeft ze nog door kunnen nemen, dus punt 5, 6, en 7 kunnen vandaag niet 
behandeld worden. Ook de kascontrole heeft nog niet kunnen plaatsvinden. Er moet 
nog een toelichting geschreven worden bij de stukken. Er zal een buitengewone 
ledenvergadering uitgeschreven worden om de financiële stukken te bespreken. 
John vraagt of het ledenaantal stabiel is. Aangegeven wordt dat nog niet alle briefjes 
terug zijn. We weten dat we minder leden gaan krijgen. De maandag zou wel eens 
een probleem kunnen worden, omdat daar twee teams stoppen. 
De Kascontrole heeft nog niet plaats kunnen vinden. Frans van Baaren geeft aan dat 
er dus ook geen financiële decharge kan plaatsvinden. Dit is niet zoals het hoort. De 
voorzitter is het met Frans eens. Vorig jaar zijn de financiële stukken pas in oktober 
besproken en we hadden beterschap beloofd, maar helaas is het niet gelukt. 
Frans geeft aan dat het bestuur in gebreke kan worden gesteld voor het ontbreken 
van de financiële stukken en de vergadering in feite niet door kan gaan. De voorzitter 
geeft aan dat hij de andere punten nog wel graag wil behandelen. 
Timothy vraagt of er  inzicht is hoe het probleem is ontstaan? De voorzitter geeft aan 
dat hij regelmatig heeft gevraagd hoe het stond met de stukken en wanneer deze 
klaar zouden zijn. Desondanks is de deadline niet gehaald. De penningmeester geeft 
aan dat het boekhoudprogramma vorig jaar ingericht moest worden en dat hij geen 
oude financiële stukken in kon zien. Daar is hij vorig jaar te laat aan begonnen. Dit 
jaar is hij eigenlijk ook te laat begonnen. 
Marjo geeft aan dat er ook hulp gevraagd kan worden. De penningmeester geeft aan 
dat hij laat hulp gevraagd heeft en dat hij ook enkele keren geen reactie terug heeft 
gehad. Marjo geeft aan dat er ook hulp aangeboden is waar de penningmeester niet 
op heeft gereageerd. Ze geeft ook aan dat de leagues twee tot drie weken moeten 
wachten wanneer zij vragen naar spelers die voor prijzengeld spelen of naar het 
geld. Dat is te lang. De penningmeester geeft aan dat die stukken al lang klaar 
waren. Een wachttijd van twee weken wordt te lang gevonden. 
Timothy geeft aan dat er gekeken moet worden naar een oplossing, bijvoorbeeld het 
begin sneller oppakken door er twee man op te zetten of een andere oplossing 
waardoor het niet meer gebeurt. 
Hans geeft aan dat we misschien zelf meer proactief kunnen zijn door  hulp op te 
dringen. Hij geeft aan dat de penningmeester zijn zaak goed voor elkaar heeft. Alleen 
de stap om van de kas- en bankstukken een jaarrekening te maken, is lastig. In één 
of twee avonden ben je daar samen wel uit, dus dat mag niet het probleem zijn. Het 
gaat erom om dit al tijdig te plannen, bijvoorbeeld begin maart. Benadrukt wordt dat 
het geen gebrek aan inzet is, maar een gebrek aan kennis. En de kennis is binnen 
onze vereniging wel aanwezig. De planning moet wel een punt van aandacht zijn. 
De secretaris geeft aan dat er de laatste bestuursvergadering steeds aangegeven is 
dat de ALV eraan zat te komen en dat de stukken dan klaar zouden moeten zijn. Er 
is ook expliciet gevraagd hoeveel tijd de penningmeester daarvoor nodig zou hebben 
en die extra tijd is ook gegeven. In het bestuur is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, we willen ook helpen waar het kan. De secretaris geeft aan er 
over nagedacht te hebben of zij deze verantwoordelijkheid nog wel wil dragen. 
Peer oppert dat het voor de vereniging misschien beter is een keer een functie terug 
te geven. De penningmeester geeft aan dat hij daar ook aan gedacht heeft, maar aan 
de andere kant is er ook niemand die deze functie op zich wil nemen en het bestuur 
heeft al handen tekort. 
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Gevraagd wordt hoeveel tijd de functie kost. Over het algemeen is het alleen een 
paar keer per week een regeltje inkloppen. De start van het seizoen is veel werk, de 
administratie van alle leden. Aan het eind van het jaar moeten de jaarstukken 
gemaakt worden, dat is ook wat meer werk. Met twee man in het programma werken 
is niet te doen. Het zou fijn zijn als er iemand die goed financieel onderlegd is 
penningmeester zou worden. 
Risjard geeft aan dat hij het wel zou willen proberen, maar het wordt hem afgeraden 
omdat hij ook geen financiële kennis heeft. Dan trappen we weer in de zelfde valkuil. 
In het geval er iemand anders penningmeester wordt, biedt Marian Graumans aan te 
kunnen ondersteunen bij het wegwijs worden in het boekhoudprogramma. 
 
 6. Verslag van de penningmeester. 
Als de stukken klaar zijn wordt een Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
gehouden. 
 
7. Begroting. 
De begroting komt aan bod op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering. 
 
8. Agenda Algemene Leden Vergadering van de NBF, d.d 16 juni 2018. 
De bondsvergadering wordt gehouden in Harderwijk. 
Op de agenda staat onder andere een aanpassing van het reglement en de statuten 
van de NBF in verband met matchfixing.  
Er is een nieuwe vacature in het NBF bestuur. Daarvoor wordt Bep Klaassen 
voorgesteld. Er staat niet bij voor welke functie dit is. We zullen dit navragen. 
In de notulen van vorige bondsvergadering staan geen rare dingen. 
De NBF heeft nu drie Bowlinghuizen waarmee ze een partnerschap aan is gegaan: 
Bowling Scheveningen, de Leiderdorpse Sportcity Bowling en de Dolfijn Tilburg. 
De NBF heeft een contract gesloten met Erima (sportkleding). Leden van de NBF 
kunnen 30% korting krijgen als dit via de vereniging geregeld wordt. 
De NBF heeft verlies geleden, 33.255 Euro. Het ledenaantal loopt nog steeds terug, 
9631 leden op 31 december 2017. Maandag hebben we een mail hekregen van de 
NBF. Er komt een extra vergadering op drie plaatsen, omdat er een 
contributieverhoging voorgesteld wordt. John vraagt naar de daling van het aantal 
leden. Dit is de laatste jaren ongeveer 150 leden per jaar. Het verlies schommelt per 
jaar. Naast het ledenverlies is ook de afbouw van verschillende subsidies een 
oorzaak. De subsidie van NOC-NSF is bijvoorbeeld gestopt. 
Marjo vraagt waar men dan verlies op lijdt, leden moeten voor alle activiteiten 
betalen. Uitgaven: verenigingsondersteuning, opleiding technisch kader, pr sport, 
magazine, evenementen, topsport, personeel, organisatie. Inkomsten: contributie, 
subsidie, bowlingmagazine, events, opleidingen. 
Van de contributie gaat 12% naar de administratie, 19% naar de topsport, 17% naar 
wedstrijdzaken, 16% naar bureau, 17% verenigingsondersteuning, 7% pr 
evenementen, 6% opleiding, 6% magazine. 
Jos vraagt naar de personele kosten. De afgelopen jaren is hier sterk in gesneden. 
Er is een samenwerking met drie andere sportbonden. Verschillende functies zijn 
nog maar gedeeltelijk opgevuld en er werken meer vrijwilligers. Marian vraagt of het 
magazine niet digitaal kan, of dat er alleen op de bowlinghuizen enkele exemplaren 
liggen. De contributieverhoging is minimaal vijf Euro, maximaal tien Euro. Dit gaat in 
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op 1 september 2019. Er zijn verschillende voorstellen voor de tweede vijf Euro 
verhoging, bijvoorbeeld toernooi-inschrijving eenvoudiger maken door één tarief voor 
de toernooien te rekenen, de twee euro deelnamekosten aan toernooien afschaffen , 
meer inzetten op de doelgroep 50+, meer inzetten op doelgroep jeugd, fonds 
ledenwerving. 
Op 25 mei gaat een nieuwe wet op de privacy in, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Binnen het bestuur zijn we bezig met aanpassingen zodat 
we aan de eisen van deze wet kunnen voldoen. 
Partnerplan, meesters van bowlen. In Bowling IJsselmonde worden opnames 
gemaakt voor YouTube en Social Media. Daarbij kunnen sponsoren of organisatoren 
aansluiten, reclame wordt dan gemaakt bij evenementen. Onze toppers nemen 
daaraan deel. We denken dat het format misschien zullen gebruiken voor social 
media. Voor een kleinere vereniging zal dit niet aantrekkelijk zijn, die kunnen zich 
beter op de social media in de omgeving richten. 
 
9. Voorstel Algemeen Teamkampioenschap. 
Jan: om een kampioen te krijgen is het wel een goed voorstel. Alleen zal het invloed 
hebben op de rest van de avond. Als je al veel games gegooid hebt zal je geen zin 
meer hebben in een Best Frame Toernooi. De gezelligheid is ook minder als de 
banen niet vol zijn. Eigenlijk moet je bij de afsluiting van het seizoen de zaal vol 
hebben. Je zou bijvoorbeeld alle nummers 1 en 2 uit kunnen nodigen voor drie 
games. Men speelt voor punten, van 10 naar 1, op basis van handicap. Er zijn dan 
40 punten te behalen. Daarna kun je nog gewoon de spelletjes doen. De start en 
eindtijd kunnen gewoon hetzelfde blijven. 
De voorzitter licht toe dat wij voorgesteld hadden om op zondagmorgen te spelen, 
anders wordt het voor de jeugdspelers te laat. Jan reageert met het feit dat dan 
waarschijnlijk alleen de zes teams er zullen zijn. De voorzitter geeft aan dat de 
laatste jaren ook minder mensen meedoen aan het best frame toernooi en het kost 
veel tijd en inspanning. De zin daarvoor is een stuk minder. De secretaris geeft aan 
dat de meeste mensen die de afsluitingsavond bezoeken, de spelers van het ATK 
zijn. Een reden om een nieuwe speelwijze te kiezen was dat er veel commentaar 
kwam over de huidige speelwijze. Men vond bijvoorbeeld dat men geen eerlijke kans 
had wanneer men tegen de jeugd moest spelen. Jan reageert dat dit ondervangen 
wordt door de andere puntentelling.  
Verschillende mensen sluiten zich bij de mening aan dat het belangrijk is om de 
banen vol te hebben, ook voor de ondernemer. 
Jos geeft aan dat dit de eerste keer is dat hij van het ATK hoort. Aangegeven wordt 
dat het ieder jaar op de wedstrijdkalender staat, deze hangt in de kast en staat op de 
site. Aan het eind van het seizoen hangt ook de uitnodiging voor de afsluitingsavond 
in de kast. Voorheen kreeg ook ieder team een uitnodiging op papier.  
We kunnen het voorstel in stemming brengen. Als het afgestemd wordt, kunnen we 
het oude systeem hanteren of bijvoorbeeld het puntensysteem wat voorgesteld is in 
stemming brengen. Het is aan de vereniging om aan te geven wat men wil en we zijn 
met z’n allen de vereniging. 
Peter heeft nog een voorstel: laat de kampioenen tegen elkaar spelen om het 
kampioenschap en op de andere banen de nummers twee. Je hebt dan dus twee 
groepen. 
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Jan reageert met dat het niet heel veel verschil maakt met het andere voorstel. Als  
je met handicap speelt, zal het resultaat niet veel anders zin. 
Het voorstel van het bestuur wordt met grote meerderheid afgestemd. 
Het voorstel om de nummers 1 en 2 van de leagues uit te nodigen wordt met grote 
meerderheid aangenomen. Het voorstel om allemaal tegen elkaar te spelen met 
nieuwe puntentelling wordt met grote meerderheid aangenomen. Het voorstel om in 
twee groepen te spelen haalt geen meerderheid. 
Martin maakt dit seizoen nog af, Jan helpt met het organiseren van het best frame 
toernooi. 
Chelsea vraagt of de zondag blijft staan. Antwoord is nee, we kijken dadelijk even 
waar nog ruimte is. 
 
Voordat we aan de bestuursverkiezing beginnen, huldigen we de jubilarissen.  
Hannie en Peer, Cynthia, Timothy, Dave, Bart zijn 12 ½ lid. Jan is 25 jaar lid. 
Edwin, Jan, Hennie en Piet zijn ook 25 jaar lid, maar nu niet aanwezig. 
Namens het bestuur en de leden van de vereniging nemen we ook officieel afscheid 
van Martin. ‘35 jaar in het bestuur van de vereniging is een hele tijd. Er zijn leuke en 
minder leuke periodes geweest. Het is heel lastig om het als voorzitter altijd en voor 
iedereen goed te doen. Maar de afgelopen week, toen de brief met de vraag voor 
extra handjes uitgedeeld is, met daarbij nog een kleine briefje erin, was te merken 
dat heel veel leden positief reageren op een actie om jou in het zonnetje te zetten. 
Wat gewaardeerd wordt, is de manier waarop je je voelsprieten in de vereniging 
uitsteekt en een heleboel signalen opvangt. Ook de manier waarop je onze 
vereniging naar buiten hebt vertegenwoordigt is bijzonder fijn. We gaan niet 
opnoemen wat je allemaal voor onze vereniging hebt gedaan, want dat gaat niet 
lukken. Van ons allemaal krijg je een kleinigheidje met herinneringen, een dikke bos 
bloemen en binnenkort, het is nog in de maak, een glazen bowler’. 
De voorzitter bedankt iedereen: ‘dank jullie wel voor de komst vanavond en voor de 
fijne samenwerking die we altijd gehad hebben. Soms moest ik wel eens iemand uit 
de tuin plukken, maar dat kwam ook weer goed. De sportpenning van de gemeente 
Veldhoven, die voor mij werd aangevraagd was een mooie verrassing. Ook de 
vrijwilliger van het jaar bij de NBF was een mooi gebaar. Ik denk met veel genoegen 
terug op deze periode, waarvan ik tot vandaag 24 jaar voorzitter ben geweest. 
Misschien ga ik het missen, maar ik ben niet uit de vereniging weg. De bestuursleden 
mogen hulp vragen, heb ik gezegd. Ik heb altijd prettige samengewerkt met de 
bestuursleden en de leaguebesturen, de scoreverwerking de laatste jaren Wilco 
Maas en Hans Broeders. Ook Pieter Kalter stond altijd klaar als ik hem belde. 
Allemaal bedankt’.  
 
9. Bestuursverkiezing. 
Martin de Louw is aftredend en niet herkiesbaar. 
Er zijn de laatste twee weken twee mensen naar ons toe gekomen die wel een 
bestuursfunctie willen, maar het niet zien zitten om meteen al voorzitter te worden. 
De eerste daarvan is Jos van Bracht. Gevraagd wordt of iemand daarop tegen is?  
Uit de vergadering wordt gevraagd of er niet schriftelijk gestemd wordt. Dit wordt 
alleen gedaan als iemand daarom verzoekt, anders hoeven we dat niet te doen en 
gaat het bij middel van hand opsteken. 
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Timothy geeft aan dat hij Jos niet kent. Jos stelt zich voor. ‘Ik bowl sinds mijn 16de 
jaar en hebt een tijdje niet gebowld. Sinds vorig jaar heb ik me hier aangesloten. Ik 
heb bestuurservaring, ben voorzitter en penningmeester geweest van de 
personeelsvereniging en heb daar geen slechte ervaring mee. In eerste instantie wil 
ik mee gaan helpen in het bestuur, taken oppakken die er gaan blijven liggen nu 
Martin vertrekt. Vanuit de ict zou ik eraan willen werken om de bekendheid omhoog 
te krijgen, bijvoorbeeld op de social media’. Martin voegt toe dat Jos ook veel kennis 
heeft over de AGV. 
Jos voegt toe dat we iets met de wet moeten. Er moet een verwerkingsovereenkomst 
komen. In de wet staat dat als er een lid schade oploopt doordat gegevens ‘op straat’ 
komen te liggen, is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk. We zullen hier iets mee 
moeten. 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de aanstelling van Jos. 
De tweede die zich aangemeld heeft is Risjard Jansen. Ook hij stelt zich voor. ‘Ik 
bowl graag en hoorde dat men extra handjes nodig heeft. Ik wil graag dingen 
oppakken die blijven liggen en meehelpen’ en misschien wat nieuwe dingen doen om 
meer mensen bij de club te krijgen.  
Hoe meer handen, hoe meer er gedaan kan worden en ik wil graag meehelpen 
daarbij’. Gevraagd wordt naar bestuurservaring. Rishard antwoordt dat hij deze nog 
niet heeft, maar hij wil graag dingen leren. Hij heeft aangeboden om mee te kijken en 
mee te helpen. Je moet ergens beginnen.  
De vergadering gaat unaniem akkoord met de aanstelling van Risjard. 
 
10. Verkiezing Kascontrolecommissie. 
De huidige leden van de kascontrolecommissie zijn: Hans Keeris en Frans van 
Baaren, met Harry Biesta als reservelid. Op de komende buitengewone algemene 
ledenvergadering zullen we de verkiezing voor de kascontrolecommissie houden. 
 
Er moet een afspraak gemaakt worden voor een volgende ALV, liefst voor het einde 
van het seizoen. Dit is echter nog maar twee weken. Dat is krap ivm het maken van 
notulen en het tijdig uitnodigen van alle leden. 
 
11. Rondvraag. 
Henk: bedankt het bestuur voor de reactie ter gelegenheid van zijn 40 jarig huwelijk. 
Peer: toen we het over de Algemeen Teamkampioenschappen hadden is een 
belangrijk punt de deelname van de leden geweest. Waarom houden we de 
kampioenschappen niet op vrijdag? De mensen kunnen dan veel gemakkelijker 
blijven zitten. Martin antwoordt dat hij niet weet of dat nog kan. Chelsea geeft aan dat 
dit ligt aan het tijdstip waarop men wil beginnen. Martin geeft ook aan dat er 
waarschijnlijk meer kosten aan verbonden zijn ivm een hoger baanhuur op de 
vrijdag. 
Afgesproken wordt dat er overlegd wordt met het huis of het mogelijk is om op vrijdag 
te bowlen en welk prijskaartje daar aan hangt. Als er geen vrijdag vrij is, kijken we of 
er een woensdag vrij is en spelen we volgend jaar op vrijdag. 
Timothy: Hoe is de vereniging bezig met het aantrekken van nieuwe leden? Peer 
antwoordt: We doen al verschillende jaren mee met Sjors sportief. Dit jaar hebben 
we een andere indeling gemaakt, waardoor we nog meer mensen binnen krijgen. We 
vragen achteraf of de deelnemers het leuk hebben gevonden, maar krijgen daar 
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weinig reactie op terug. Er wordt ook gebruik gemaakt van faceboek. Vorig jaar 
hebben we na afloop van de jeugdcompetitie nog een korte competitie gespeeld 
waarbij vriendjes mee konden doen. Dit viel goed in de smaak, maar er is geen lid uit 
voortgekomen. We doen ook al een paar jaar mee aan de sportmarkt, waar we naast 
de activiteit voor de jeugd ook reclame maken voor de vereniging. Mensen krijgen 
een flyer mee en bij interesse ook een folder van de vereniging. We krijgen daar altijd 
enthousiaste reacties, maar houden er tot nu toe nog geen leden aan over. Martin 
geeft aan dat er, hij denkt twee jaar geleden, geflyerd is door de bowling. 
Waarschijnlijk in de nieuwe wijken. De zomer is alleen een lastige periode ivm de 
vakantie. Als de mensen thuiskomen gaat reclame vaak meteen in de prullenbak. 
Timothy vraagt of er na een evenement ook een e-mail achtergelaten wordt voor een 
reactie. Peer geeft aan dat dit na Sjors Sportief altijd gebeurt, het heeft tot nu toe 
niets opgeleverd. Men reageert terug dat ze het leuk gevonden hebben, maar dat de 
kinderen toch gaan voetballen. 
Chelsea: biedt een cadeautje aan namens de eigenaren van de Bowling. 
Verschillende leden maken van de rondvraag gebruik om Martin te bedanken voor 
het voorzitterschap en de inzet voor onze vereniging.  
 
12. Sluiting. 
Martin bedankt de aanwezigen voor hun komst en hun bijdrage aan de vergadering. 
 
Hedwig Staffeleu - Secretaris 
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Notulen buitengewone algemene ledenvergadering Bowling 
Vereniging Veldhoven d.d. 27 juni 2018. 
1. Opening. 
Jos van Bracht, opent de vergadering in restaurant Cookless en heet de aanwezigen 
van harte welkom. We zijn blij met de opkomst. 
Deze buitengewone algemene ledenvergadering is bijeengeroepen voor het 
bespreken van de financiële stukken over het jaar 2017.  
 
Er is een wijziging wat betreft de agendapunten. We gaan beginnen met de 
verkiezing van de voorzitter. 
 
2. Verkiezing voorzitter. 
Jos geeft aan dat hij de taak van voorzitter ad interim op zich wil nemen totdat er een 
nieuwe voorzitter is of totdat hij zich er comfortabel genoeg bij voelt om voorzitter van 
de verenging te zijn. 
Uit de vergadering wordt toelichting gevraagd. 
Uitgelegd wordt dat de bedoeling is dat we kijken of er een voorzitter benoemd kan 
worden. Het is handig om dat aan het begin van de vergadering te doen en niet pas 
bij agendapunt acht. Jos heeft aangegeven dat hij waarnemend voorzitter wil zijn. In 
de bestuursvergadering hebben we besproken dat Hedwig daarbij zal ondersteunen, 
als de ALV dat goed vindt. Dan kunnen we met z’n tweeen de kar trekken tot volgend 
jaar mei. 
Frans geeft aan dat de ALV goedkeurt dat er bestuurders worden gekozen. Het 
bestuur zelf draagt een voorzitter voor. De voorzitter wordt gekozen door de leden 
van het bestuur zelf. Het is niet dat de leden van de ALV de voorzitter kiezen. 
Martin reageert dat er in de reglementen nog steeds staat dat de voorzitter in functie 
gekozen moet worden. 
George vult aan dat in het Burgerlijk Wetboek staat dat het dagelijks bestuur in 
functie gekozen wordt. 
Er wordt aangegeven dat wij als bestuur kunnen zeggen ‘we hebben momenteel 
geen voorzitter’ en jullie kunnen binnen je bestuur een tijdelijke voorzitter aanwijzen. 
Jos vraagt of er consensus is voor deze constructie. De vergadering is akkoord. 
Voor de duidelijkheid wordt gevraagd welke Jos er wordt bedoeld: Jos van Bracht.   
 
Het bestuur wordt voorgesteld. 
 
De vergadering is bijgewoond door 24 B.V.V. leden, die de verschillende leagues als 
volgt vertegenwoordigden: 
Maandag: Hans, Rob, Ron, Peter, Joke. 
Dinsdag: Cor, George, Rian, Peer, Martin, Erwin, Marian, Peer.  
Woensdag: Frans, Harrie, Hans, Jos. 
Donderdag: Hanny, Pieter. 
Bestuur: Jos van Bracht, Ramon Hoeks, Paul Ekas, Risjard Jansen, Hedwig 
Staffeleu. 
Leden die op meerdere leagueavonden spelen, zijn bij de eerste leagueavond 
genoemd. 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
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Er zijn geen stukken binnengekomen. 
4. Notulen van de ALV d.d 16 mei 2018. 
Er ontstaat enige discussie over de datum 17 mei, bij agendapunt 3. Deze datum 
klopt wel, want de notulen van de vorige vergadering zijn doorgenomen. 
De notulen van 16 mei, van dit jaar, worden nu doorgenomen. Dit gebeurt per 
pagina. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. De notulen worden goedgekeurd. 
 
5. Verslag Kascontrolecommissie. 
Donderdag 5 juni 2018 hebben ondergetekende Frans van Baaren en Harrie Biesta 
de boekingsbescheiden en de daarbij behorende financiële administratie van Bowling 
Vereniging Veldhoven over het boekjaar 2017 gecontroleerd. De onderzochte 
financiële bescheiden geven geen aanleiding tot het maken van bijzondere op- of 
aanmerkingen. De getoonde administratie geeft een  nauwgezet beeld van het 
gevoerde financiële beleid en maakt een verzorgde indruk. We adviseren derhalve 
de Algemene Ledenvergadering, met dank aan de penningmeester voor het vele 
werk, het bestuur van Bowling Vereniging Veldhoven met betrekking tot het in 2017 
gevoerde financieel beleid te dechargeren. 
Advies van de Kascontrolecommissie is een volledig bijgewerkt kasboek met 
kasopname eindejaar, geaccordeerd door de voorzitter. Verder tekorten bijzondere 
sportresultaten opnemen in de begroting aankomend jaar. Opnieuw beoordelen van 
de bestuurskosten omdat daar wat opmerkingen over gemaakt zijn.  
Getekend, de kascontrolecommissie, Frans van Baaren en Harrie Biesta. 
 
De vergadering is akkoord met decharge van het bestuur. 
 
6. Verslag van de penningmeester. 
De algemene toelichting op de financiën, de toelichting op de winst- en 
verliesrekening en de toelichting op de balans worden puntsgewijze doorgenomen. 
De belangrijkste punten algemeen: 
De vereniging heeft een negatief resultaat van € 457,38 moeten boeken. We hebben 
het afgelopen jaar  minder verlies gedraaid op de toernooien. Helaas hebben we een 
sponsor minder. 
Winst- en verliesrekening: 
Onder de representatiekosten zijn de huur van de mobiele bowlingbaan, presentjes 
voor jubilarissen, pensioen van Marjo en aftredend bestuurslid opgenomen. 
De administratiekosten zijn deze keer beperkt gebleven. We kunnen nog besparen 
door de jaarstukken per mail te versturen. 
Reiskosten bestaan uit de kilometervergoeding voor het bijwonen van NBF 
bijeenkomsten. 
Het is moeilijker voldoende inschrijvingen te krijgen voor toernooien waardoor er een 
negatief resultaat ingeboekt is. We moeten kijken naar een alternatief voor het City 
Centrum toernooi en mogelijk een andere vorm voor de afsluitingsavond. 
Door sponsoring en subsidie van de gemeente, de inzet van Ramon en Peer kunnen 
we nog steeds extra dingen doen voor de jeugd. We krijgen deze subsidie door mee 
te doen aan activiteiten als de Sportmarkt en Sjors Sportief. 
We bedanken de sponsoren die door hun bijdrage de toernooien aantrekkelijk maken 
voor de spelers. Hartelijk dank aan onze jeugdsponsoren en Kid-D-zine voor de 
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sponsoring met betrekking tot de sitehosting. Natuurlijk ook dank aan de deelnemers 
aan de toernooien. 
Balans: 
We hebben een teruglopend tekort, € 457,38. We streven ernaar een sluitende 
begroting te krijgen. Bij de reservering jubileum staat het overschot van het 35 jarig 
jubileum. 
De jeugd is dit jaar, net als de huisleagues, opgenomen onder de kortlopende 
schulden. 
 
Opmerkingen: 
Martin: bij de toelichting op de financiën staat dat het BVV toernooi door de 
sponsorbijdrage van de Vrienden van Veldhoven positief is afgesloten. Als je dit zo 
naar de NBF stuurt, heb je een probleem. De Vrienden van Veldhoven sponsoren 
trouwens alle toernooien. Richting de NBF streven we ernaar op de nul uit te komen. 
Het geld dat overblijft kan naar de rest van de toernooien. Het is niet de bedoeling 
dat er winst wordt gemaakt op toernooien. 
Paul geeft aan dat hij daar volgend jaar rekening mee houdt. Er ontstaat een 
discussie over welke formulieren de verschillende bestuursleden/functies moeten 
hebben. Aangegeven wordt dat er wel duidelijk een verdeelsleutel aangegeven is 
voor de sponsoring van de Vrienden van Veldhoven. Daarbij is ook aangegeven dat 
dit aangepast moet worden, omdat er minder sponsoren waren. Paul geeft aan dat 
hij dit formulier nu niet bij zich heeft. Martin geeft aan dat dit ook niet hoeft. Het is een 
zaak om te bespreken binnen de bestuursvergadering. 
Jos biedt aan om dit onderwerp samen met Martin en Paul door te spreken. 
Balans: wat betekent de afkorting rkg crt jeugd? Dit is Rekening Courant. 
Winst en verliesrekening: Martin denkt dat het verlies minder groot had kunnen zijn. 
De kosten van de mobiele bowlingbaan staan waarschijnlijk verkeerd geboekt. Als je 
kosten maakt voor een activiteit om subsidie binnen te halen, moet je die ook 
daarvan afhalen. Dit passen we volgend jaar aan. 
Martin geeft aan dat dit mogelijk ook voor Sjors Sportief gaat gelden, wanneer we 
maar 50% van de baanhuur vergoed gaan krijgen. De gemeente heeft nog niet 
gereageerd op de mail die Martin heeft gestuurd. 
Martin vraagt waar de kosten van de afsluitingsavond te vinden zijn. Vroeger was dit 
een aparte post op de begroting, nu zijn deze kosten opgenomen onder de 
toernooien. Vorig jaar was dit ook al zo. Mogelijk komt dat omdat geprobeerd is om 
met minder posten te werken. Misschien moeten we dit toch weer uit elkaar trekken, 
ook de sponsorbijdrages, zodat we niet in de problemen komen richting de NBF. We 
bekijken hoe we dit volgend jaar vorm gaan geven. De keuze om met minder posten 
te werken is niet voor niets gemaakt. Aan de andere kant geeft het wel meer inzicht 
als het losgekoppeld wordt. 
 
7. Begroting 2018. 
De begroting is overgenomen van het voorgaande jaar. Er worden geen grote 
verschuivingen verwacht.  
Algemene mededeling: 
Hans Keeris heeft aangeboden voor het boekjaar 2018 het kasboek bij te houden 
voor de jeugd. 
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In 2018 heeft het City Centrum niet gereageerd op ons verzoek om sponsoring van 
het City Centrum Toernooi. We moeten er over nadenken of we dit toernooi nog wel 
in de huidige vorm door laten gaan. 
Een vraag over de rente: is het bedrag niet te  hoog? Dit bedrag had inderdaad naar 
beneden bijgesteld moeten worden. 
 
8. Informatie over de nieuwe wet op de privacy (AVG). 
De nieuwe wet op de privacy, de AVG, komt vanuit de Europese Unie. Het eerste 
waar we tegenaan lopen is dat iedereen een mailadres heeft, maar strikt gezien 
mogen wij deze niet gebruiken om informatie te sturen. Jos heeft formulieren 
uitgedeeld waarop leden toestemming kunnen geven om facturen, uitnodigingen en 
dat soort zaken te mogen versturen. Op een contributie van € 9,80 is een postzegel 
om een factuur te sturen een hele uitgave. We kunnen flink besparen wanneer we dit 
per mail kunnen doen. 
Jos is bezig een AVG verklaring op te stellen zoals de wet die vereist. Daarin is 
opgenomen een geheimhoudingsverklaring voor iedereen die te maken heeft met 
persoonsgegevens binnen onze vereniging. De bestuursleden hebben deze 
verklaring al ondertekend, maar bijvoorbeeld de mensen van de leaguebesturen en 
de scoreadministratie zullen dit ook moeten ondertekenen. 
Jos heeft in de AVG verklaring ook een inspanningsverplichting opgenomen, dat wij 
verplicht zijn de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. In de AVG zit 
een hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur in geval van een datalek. We 
zouden graag een vrijwaring willen om de hoofdelijke aansprakelijkheid uit te sluiten. 
Er ontstaat een discussie over het feit of dit juridisch wel kan. Dat moet uitgezocht 
worden. 
Jos heeft enkele exemplaren van het concept van de AVG verklaring ter inzage voor 
geïnteresseerden. 
Op de toestemmingsverklaring staat ook een stukje over het eventueel toesturen van 
reclame. Momenteel zijn er nog geen sponsoren die daarom gevraagd hebben. Dit is 
puur om sponsoren over de streep te trekken. Je kunt de machtiging te allen tijden 
weer intrekken. 
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om uit te zoeken of de leden van de 
vereniging het bestuur niet kunnen vrijwaren voor eventuele problemen die er 
zouden kunnen komen. Dit nemen we mee, 
 
Frans geeft aan dat we nog een nieuw kascontrolecommissie moeten kiezen en dat 
er nog aandacht besteed moet worden aan de notulen van de vorige ALV. 
Hedwig reageert dat de notulen ruim twee weken voor deze vergadering klaar waren. 
Dit is aan iedereen kenbaar gemaakt, met de uitnodiging dat de notulen per mail 
aangevraagd konden worden. 
Het was even onduidelijk wat er bedoeld werd met ‘de afspraak voor een volgende 
ALV’, dat is de vergadering die we vandaag houden.  
 
9. Verkiezing Kascontrolecommissie. 
Frans van Baaren heeft twee jaar in de commissie gezeten en is aftredend. Dank je 
wel Frans, voor je inzet. 
Harrie Biesta blijft nog een jaar lid. Rob Hulsman biedt zich aan als lid. 
Peter van den Bogert is reservelid. 
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10. Rondvraag. 
Peer merkt op dat als we met elektronische verklaringen gaan werken, we moeten 
zorgen dat de zaken goed geregeld zijn. Nu krijgt hij bijvoorbeeld nog steeds mail via 
de site ‘jeugdzaken’. Jos neemt dit op met Pieter om te kijken waar dit fout gaat. 
Chris vraagt naar het aantal jeugd- en senior leden. Momenteel hebben we 6 
jeugdleden en 116 senior leden. Gevraagd wordt of we dit ook in het verslag kunnen 
opnemen, ook het verloop daarvan. 
Bij de balans staat een bedrag van € 1364,62, voor 6 jeugdleden? Uitgelegd wordt 
dat dit geld is dat komt van de jeugdsponsoren en dat we van de gemeente subsidie 
krijgen voor de jeugd. Daarnaast krijgen we extra subsidie door deel te nemen aan 
extra activiteiten als bijvoorbeeld Sjors Sportief en de Sportmarkt. Voor de senioren 
kunnen we in Veldhoven geen subsidie krijgen. Jos vult aan: vandaar ook de 
terechte opmerking dat de opblaasbare bowlingbaan anders geboekt had moeten 
worden.  
Peter: ik hoor veel ‘NBF’ noemen. Ik denk dat er binnen onze verenging 20 tot 30 
leden zijn die gebruik maken van het NBF lidmaatschap. De rest betaalt gewoon 
omdat het moet. De recreanten zien we ook niet op NBF toernooien, de kosten zijn 
voor de meesten veel te veel. Op de leagueavonden vallen mensen af.  Het punt is 
dat je de onderlinge band niet gecreëerd krijgt om deze mensen vast te houden. Ook 
op de afsluitingsavond komt maar een beperkt groepje. Peter vindt ook dat de NBF 
een te zware druk legt op de scores die op een bepaalde manier doorgegeven moet 
worden, een manier die niet prettig overkomt bij de leden. Wij zijn een bowling 
vereniging, moeten lid zijn van de NBF, maar ik vraag het bestuur ten aanzien van 
een heleboel zaken meer aandacht te besteden aan de recreanten. De komende 
contributieverhogingen van de NBF betekenen voor veel verenigingen dat er weer 
mensen afhaken. Jos reageert: ik wil me in ieder geval inzetten voor hoe we ons 
kunnen moderniseren in het zoeken naar leden, social media meer gebruiken. Peter 
geeft aan dat ook de kosten van de vereniging in de pas moeten blijven lopen 
wanneer we steeds kleiner blijven worden. Peter zou liever meer toernooien zien 
voor recreanten dan voor de NBF. 
Er wordt gevraagd of we geen vereniging kunnen worden, los van de NBF. Dat mag 
niet, maar als we dat zouden doen, verliezen we de leden die bijvoorbeeld wel eens 
een toernooi buiten de deur willen gooien, of wel aan NBF activiteiten mee willen 
doen, dan worden we nog kleiner. Het is trouwens bij alle sporten dat je meebetaalt 
aan de nationale bond, aan de top. Onze toppers moeten trouwens veel zelf betalen. 
Er wordt geopperd dat de terugloop van de leden komt door contributieverhoging, 
maar de afdacht aan de NBF is maar een klein deel van de kosten. De baanhuur 
kost vele malen meer. 
Onbekendheid met het bowlen is ook een reden, veel mensen weten niet waar de 
bowling in Veldhoven is.  
Martin reageert: op de Bondsvergadering is ons duidelijk geworden waarom de 
contributie verhoogd gaat worden. Dit gebeurt onder andere omdat de hele subsidie 
van het NOC/NSF weggevallen is. De papieren NBF krant was ook een punt van 
discussie. De sponsoren die adverteren geven aan dat zij al op internet zitten, dus 
als het blad verdwijnt trekken zij zich terug. 
Andere punten die aan bod kwamen: het reglement matchfixing was geen voorstel, 
maar gewoon een verplichting volgens de sportwetgeving om op te nemen in de 
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reglementen. Er was een voorstel om aan het eind van het seizoen een maand lang 
alleen maar NK’s te spelen. Dat plan is teruggetrokken. Bep Klaassen is gekozen in 
het bestuur, zij gaat jeugdzaken doen. 
Het teruggaan naar één bowlingpas is verkeerd ingeschat. Men ging er vanuit dat de 
mensen die voorheen een sportpas plus hadden, meer toernooien zouden gaan 
gooien (hun pas werd goedkoper). Dat is echter niet gebeurd. De kosten 
(vijftigduizend euro) zouden gedekt worden door Nationale Leagues en 
scoreverwerking toernooien. Bij de toernooien is maar 17.000 Euro opgebracht. 
Het sportvissen is een officiële sport geworden, zij zouden 2 miljoen Euro van het 
NOC/NSF krijgen, maar hebben daar voor het eerste jaar van af gezien. 
Zonder contributieverhoging gaat de NBF binnen twee á drie jaar failliet. Van alle 
kwade is het minst kwade gekozen, door de verhoging in twee etappes te doen. 
 
Vanuit onze ALV wordt gereageerd dat we misschien meer handicaptoernooien 
moeten houden. Maar, behalve de plaatselijke kampioenschappen, hebben we 
alleen maar handicaptoernooien. 
Jos geeft aan dat hij vanmiddag contact heeft gehad met Timothy, die goede ideeën 
had om de doelgroep jeugdigen te benaderen. Jos neemt nog contact met hem op. 
Het grootste doel voor de komende jaren is dat we het ledenaantal stabiel kunnen 
houden. Stabiel blijven is in dit geval vooruitgang. 
 
11. Sluiting.  
Jos sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
Hedwig Staffeleu - Secretaris. 
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Jaarverslag Secretariaat 2018.  
 
Samenstelling van het huidige bestuur: 
Voorzitter ad interim: Jos van Bracht. 
Secretaris: Hedwig Staffeleu. 
Penningmeester: Paul Ekas. 
Jeugdzaken en wedstrijdzaken: Ramon Hoeks. 
Bestuurslid: Risjard Jansen 
 
Het bestuur is in bovenstaande samenstelling plenair dan wel in subcommissie als 
volgt bijeengekomen: 
Bestuursvergaderingen: 8. 
Leaguebestuursvergaderingen: 1. 
Bondsvergadering N.B.F.: 1. 
Informatieavonden Gemeente Veldhoven: 1. 
Sportcafé Aangepast Sporten:1. 
Naast onze ALV in mei is er in juni een buitengewone ALV gehouden om de 
financiële stukken te bespreken. 
 
Voor het volgende seizoen zijn de volgende vacatures ontstaan: 
Paul Ekas is aftredend en niet herkiesbaar. 
Ramon Hoeks is aftredend en herkiesbaar. 
Jos van Bracht is ad interim voorzitter. Hij stelt zich verkiesbaar als voorzitter. 
 
Leden worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen. 
 
In het seizoen 2017/2018 wordt er gespeeld in 5 huisleagues: 
Maandagavond:   8 teams. 
Dinsdagavond:   8 teams. 
Woensdag jeugdleague:  HCP singel league. 
Woensdagavond:    8 teams. 
Donderdagavond:     8 teams. 
 
Bondsvergadering NBF.  
De belangrijkste punten zijn: 
Contributieverhoging. De NBF had vier voorstellen: 
1- Meteen €10,- omhoog per seizoen 2019-2020 
2- €5,- omhoog in 2019-2020 & €5,- omhoog in seizoen 2020-2021 
3- €3,- omhoog in 2019-2020 & €3,- omhoog in seizoen 2020-2021 
4- €5,- omhoog in 2019-2020 
In een tweede stemronde is voorstel twee door de vergadering verkozen. 
Verder leuk om te weten is dat Martin Lid van verdiensten is geworden. Ik had hem 
opgegeven voor vrijwilliger van het jaar maar dat was hij blijkbaar al ooit geweest. 
Toch was het opgeven niet voor niks want hierdoor wist de NBF dat Martin wat taken 
gaat neerleggen en hebben ze besloten hem in het zonnetje te zetten. Er zijn vijf  
opnames gemaakt van ‘Meester van het Bowlen’, die op YouTube worden 
uitgezonden. 
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De financiële commissie kijkt of alles goed verantwoord is, maar heeft geen invloed 
op de keuzes van het bestuur. Men vraagt zich wel af of het voortbestaan van de 
NBF niet in gevaar komt. Het financieel verslag wordt vastgesteld en de vergadering 
verleent decharge over het gevoerde beleid. 
De NBF krijgt geen subsidie meer van NOC/NSF. De spreiding van de sport over de 
wereld is voldoende, we voldoen aan 21 van de 22 punten op gebied van topsport, 
maar het fulltime bowlen zal niet snel gebeuren. 
De NBF is een business club voor ondernemers aan het opbouwen. De bedoeling is 
dat dit voordelen 
gaat opleveren voor de leden. 
Het jaarplan 2019 en de begroting 2019 worden vastgesteld. 
De statuten worden aangepast in verband met het Reglement Matchfixing ISR. 
De NBF is van plan om één NK te organiseren voor alle doelgroepen, in een groot 
bowlingcentrum. De Bondsvergadering heeft argumenten aangedragen, waardoor 
het bestuur dit plan even terugtrekt 
 
De bestuursleden die herkiesbaar waren zijn herkozen en Bep Klaassen is 
toegetreden. Martin de Louw en Ad van Zitteren zijn benoemd tot lid van verdienste. 

 
Gemeente Veldhoven 
De bijeenkomst was speciaal voor binnensporten. Er is gesproken over aangepast 
sporten, bijvoorbeeld voor licht verstandelijk gehandicapten en lichamelijk 
gehandicapten. Een ander onderwerp was een vertrouwenspersoon in de vereniging 
(de NBF heeft een vertrouwenspersoon). De verenigingen krijgen een klein bedrag 
per jeugdlid en kunnen verdere subsidie verdienen door mee te doen aan activiteiten. 
De planning voor Sjors Sportief loopt. Er zijn plannen om voor leerlingen van 12 t/m 
16 jaar van het Sondervick College een soort Sjors Sportief op te zetten. 
 
Sportcafé Aangepast Sporten 
‘Uniek Sporten’ is voor een meer toegankelijk, laagdrempelig en aantrekkelijk 
sportaanbod voor iedereen. Enkele sportverenigingen hebben voorbeelden gegeven 
hoe zij het sportaanbod aangepast hebben voor mensen met een chronische ziekte, 
of een lichamelijke of geestelijke beperking. Soms is er een speciaal aanbod, soms 
kan men meedoen met de standaard activiteiten. Via Uniek Sporten kunnen vraag en 
aanbod op elkaar afgestemd worden.   
 
Zoals gebruikelijk hebben we bij de opening van het seizoen de leden van de 
leaguebesturen met een attentie bedankt voor hun inzet. Ramon heeft ervoor 
gezorgd dat er een persoonlijk tintje aan gegeven is.  
 
 
Ook in 2018 hebben we weer aan de Sportmarkt van de Gemeente Veldhoven 
meegedaan. We hebben flyers in bijna alle winkels mogen leggen. Ook hadden we 
weer de opblaasbare bowlingbaan. Hoewel er voldoende enthousiaste deelnemers 
waren, hebben we er geen leden aan over gehouden. We overwegen volgend jaar 
geen bowlingbaan te huren, maar dat geld op een andere manier in te zetten. 
Misschien kunnen we tijdens de sportweek lessen aan volwassenen inzetten? 
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In het najaar was er een Sport Lounge in Meerhoven. Deze was speciaal gericht op 
expats en senioren. Later was ook de doelgroep jeugd toegevoegd. We hadden hier 
een tafel aangekleed met bowlingattributen en hebben een filmpje laten zien om 
mensen informatie over bowlen te geven. Onze indruk was dat er meer mensen van 
sportverenigingen waren dan dat er deelnemers waren. De mensen waren vooral 
geïnteresseerd in zwemlessen voor hun kinderen. Afhankelijk van de vorm waarin 
het volgend jaar georganiseerd gaat worden, doen we nog een keer mee. 
 
 
Hedwig Staffeleu - Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 21 

Wedstrijdverslag 2018 
Dit jaar hebben we wederom diverse toernooien voor u georganiseerd. 2018 is ook 
het jaar waarin Martin de Louw het stokje heeft overgedragen. Wij bedanken hem 
voor alle jaren succesvolle toernooiorganisatie. 
 
Onderstaand een opsomming van uitslagen en wedstrijdverslagen van afgelopen 
jaar. 
 
Clubkampioenschappen 2018: 
Zondag 4 februari werden de Plaatselijke Kampioenschappen gespeeld. In de eerste 
klasse heren scoorden Bo Strijbos en Wilco Maas een gemiddelde boven de 200. 
Terry Koster gooide met 275 de hoogste game van dit kampioenschap. 

De tussenstand na zes games: 

Klasse Dames 1: 
1 Chelsea van de Laar 1095 pins   
2 Marjo Maas  1047 pins  
3 Evelyne van den Brand 1018 pins  
  

Klasse Heren 1: 
1 Bo Strijbos   1274 pins 
2 Wilco Maas   1208 pins 
3 Peer Bressers 1193 pins 
  

Klasse Dames 2: 
1 Hannie Weenink   986 pins 
1 Hanny Bressers 986 pins 
3 Brenda van de Laar 968 pins   
  

Klasse Heren 2: 
1 Terry Koster 1177 pins 
2 Wim Weenink      1175 pins 
3 Michel de Man 1157 pins 
  

Voorstel: In de finale werden weer zes games gespeeld.  Vooral in de tweede klasse 
dames en heren was het spannend. Pas in de laatste frame werd bepaald wie daar 
kampioen was.Voor het vijfde jaar op een rij wist Chelsea van de Laar de 
titel,  Kampioene van Veldhoven, in de wacht te slepen. Na een enkele jaren de titel 
aan anderen te hebben gelaten kon Bo Strijbos zich opnieuw Kampioen van 
Veldhoven noemen. 
De einduitslag: 
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Klasse Dames 1: 
1 Chelsea van de Laar 2251 pins   
2 Marjo Maas  2056 pins  
3 Evelyne van den Brand 2020 pins  
  

Klasse Heren 1: 
1 Bo Strijbos   2555 pins 
2 Wilco Maas   2507 pins 
3 René Isbouts 2291 pins 
  

Klasse Dames 2: 
1 Brenda van de Laar 1952 pins 
2 Hanny Bressers 1939 pins 
3 Hannie Weenink 1917 pins   
  

Klasse Heren 2: 
1 Michel de Man 2209 pins 
2 Wim Weenink      2203 pins 
3 Terry Koster 2170 pins 
  

Citycentrum toernooi 
Bij het 39ste City Centru Toernooi lag er een kort oliepatroon op de banen, waardoor 
het wat moeilijker was voor bowlers die met een grote curve spelen. In de 
voorronden werd de hoogste game gegooid door René Isbouts met een game van 
226 pins. Over de laatse drie games scoorde hij een srie van 629 pins. 
De tussenstand: 

1. 988 pins Hans Broeders 
2. 980 pins Harry Biesta 
3. 969 pins Cynthia Ekas 
4. 952 pins Evelyne van den Brand 
5. 950 pins Erwin Graumans 

Na een spannende finale, waarin veel van plaats werd gewisseld, ging de City 
Centrum wisselbokaal naar Richard Vloet. De einduitslag: 

1. 1569 pins Richard Vloet 
2. 1562 pins Cynthia Ekas 
3. 1549 pins Rick de Lepper 
4. 1541 pins Evelyne van den Brand 
5. 1532 pins Erwin Graumans 
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Teamkampioenschappen 2018: 

Uitslagen Algemeen Team Kampioenschap 2018 
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Wimpies superscore toernooi 2018: 

Uitslag 34ste Wimpies 600 Toernooi 

Pl. Naam Bonus Pinfall Games Gem F1 F2 F3 
 1 Pieter Kalter 5 742 3 242.33 213 267 247 
 2 Bo Strijbos   660 3 220.00 193 233 234 
 3 David van Geelen 5 656 3 213.67 214 246 181 
 4 Edwin Coolen   650 3 216.67 217 226 207 
 5 Jeremy Steenlage 10 636 3 202.00 161 209 236 
 6 Jan Kokx 5 615 3 200.00 192 213 195 
 7 Michel de Man 15 592 3 182.33 163 150 234 
 8 Chelsea van de Laar 10 573 3 181.00 199 178 166 
 9 Timothy van Engelen 5 572 3 185.67 154 214 189 
 10 Harry Biesta 10 520 3 163.33 174 162 154 
 
 
16e BVVeldhoven toernooi 2018: 
 
Ons BVVeldhoven toernooi had dit jaar 104 deelnemers, waaronder veel deelnemers 
uit eigen vereniging. Voor het eerst in de geschiedenis van ons BVVeldhoven 
toernooi wist een titelverdediger zijn titel te prolongeren. Jan Nouris pakte ook dit jaar 
weer de eerste plaats. 
 
Voor 
naam 

Tussen 
voegsel Achter naam Pas 

Gem Hcp. Totaal 
+Hcp 

Aantal 
games 

Finale 
1 

Finale 
2 

Finale 
3 

Finale 
4 

Finale 
5 pl Totaal 

Jan   Nouris 197 10 1259 5 239 203 215 245 213 1 2424 
Francis   Veulemans 178 25 1134 5 160 256 244 192 183 2 2294 
S   Nijsingh 181 23 1181 5 190 242 181 168 213 3 2290 
Yarne   Vanhoof 186 19 1167 5 195 212 232 212 155 4 2268 
Maurice   Michiels 184 20 1152 5 205 191 195 201 222 5 2266 
Vince   Yamashita 195 12 1149 5 200 246 211 192 197 6 2255 
Pieter   Kalter 190 16 1116 5 183 182 225 217 233 7 2236 
M   Beute 193 13 1148 5 231 204 167 197 202 8 2214 
Guido v/d Sangen 172 30 1143 5 209 144 163 201 188 9 2198 
Danielle   Vis 168 33 1212 5 152 161 200 145 151 10 2186 
Patrick   Tribulet 181 23 1137 5 143 177 159 222 221 11 2174 
Elaine   Wannet 198 9 1100 5 190 204 200 176 234 12 2149 
Richard   Vloet 171 31 1081 5 192 170 184 179 186 13 2147 
Stijn van Korven 160 40 1131 5 154 121 152 193 194 14 2145 
Peter van Hoek 184 20 1121 5 158 204 194 178 177 15 2132 
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Juul   Kwisthout 197 10 1104 5 202 161 226 200 183 16 2126 
Frank   Peters 187 18 1077 5 202 181 177 195 199 17 2121 
Peer   Bressers 196 11 1128 5 191 175 190 193 167 18 2099 
Martin van Hoek 178 25 1076 5 165 153 182 165 210 19 2076 
Marjan   Graumans 161 39 1095 5 147 143 144 148 179 20 2051 
 
Eindejaarstoernooi 2018: 
Ons Eindejaarstoernooi hebben we in een nieuw jasje gegoten. We hebben er een 
gezelligheidstoernooi van gemaakt. Er werden drie verschillende bowlingspelletjes 
gespeeld: Bingo Bowlen, een best frame knock-out spelletje en Lucky 7 bowlen. Bij 
ieder spel waren lotjes te verdienden voor de loterij. Er waren 78 deelnemers, een 
ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar 2017. Dit jaar mochten er ook 
introducés meedoen, die op deze manier kennis hebben gemaakt met onze 
vereniging. Gedurende de avond is iedereen voorzien van een diverse hapjes. Het 
was nog lang gezellig in de Flying Bowling. Naar ons idee is dit concept voor 
herhaling vatbaar. 
 
 
Bedanken wij u voor de interesse in onze toernooien. 
Ramon Hoeks – Wedstrijdzaken 
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Jeugdverslag 2018: 
 
In 2018 hebben we met de jeugd van BVVeldhoven weer deelgenomen aan diverse 
evenementen. Ook dit jaar waren we weer van de partij bij onder andere de 
sportmarkt en Sjor sportief.  
 
Jeugdkampioenschappen 2018: 
 

Klasse 1: 

Plaats:   Naam: Game 
1: 

Game 
2: 

Game 
3: 

Game 
4: 

Game 
5: Totaal: Game 

1 
Game 
2: 

Game 
3: Totaal: 

1   Rick de 
Lepper 167 223 143 125 156 814 213 156 201 1384 

2   Rob van 
de Wiel 132 173 128 167 154 754 168 127 126 1175 

3   Remy van 
Glabbeek 145 162 148 125 153 733 153 129 144 1159 

4   Joris 
Muller 148 170 137 134 134 723 158 129 117 1127 

5   Damian 
John X X X X X 0 134 140 160 434 

 

Klasse 2: 

Plaats:   Naam: Game 1: Game 
2: 

Game 
3:     Totaal: Game 

1: 
Game 
2: 

Game 
3: Totaal: 

1   Luuk van 
Lierop 

Luuk van 
Lierop 124 110 115   349 140 122 123 734   

2   Dax 
Kroom X X X     0 87 115 141 343  

 
 
Zottentoernooi 2018: 
 
Voor de vierde keer organiseerden wij het Zotten toernooi. Dit toernooi speelden de 
jeugdleden samen met de ouders en is alles net even wat anders dan bij de normale 
toernooien.  

De prijzen zijn gegaan naar: 

Best verklede bowler: Joris Muller 
Laagste game – Joris Muller 
Algemeen Zotten klassement – Rick de Lepper 
Zottenkoppel – Luuk & Nicole van Lierop 



 27 

Paastoernooi 2018: 
 
Het paastoernooi is een tombola toernooi. Hierbij loten we drie namen. Één voor 
iedere game die we spelen. Deze drie games vormen samen een tombola score. De 
spelers weten tijdens het bowlen niet welke spelers dat zijn en daardoor is de uitslag 
aan het eind van de avond altijd een verassing. 

De beste drie spelers kregen een prijs in de vorm van chocolade. Alle deelnemers 
kregen een persoonlijke chocoladereep.  

 

Sponsortoernooi 2018: 
Rangschikking 

Plaats Team Gemiddelde 
1 VDBG 193,00 
2 Engeltherm 193,00 
3 BPV 190,67 
4 Aerts Lighting 156,00 
5 VGL 155,17 
6 Geevers 150,00 
7 Flying Bowling 133,00 

 
Regionale trio league jeugd 2018 
Ook dit seizoen hebben we weer deelgenomen aan de Jeugd trio league. Ons team 
bestond in dit seizoen uit Rob, Joris, Rick, Dax & Luuk. Het was tot de laatste 
speeldag spannend. Uiteindelijk hebben we een mooie derde plaats weten te 
behalen. 
 
Jeugd huisleague 2018: 
Team Punten Scratch TPF 
1 Joris 52.5 10113 12177 
2 Rick 50 10755 12351 
3 Luuk 49 7124 10700 
4 Damian 47 9524 12065 
6 Rob 45 9503 10454 
5 Remy 43 9478 11102 
7 Dax 39 8358 11274 
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Individueel: 
Heren  

Speeldag Seizoen  
Naam G 1 G 2 G 3 Totaal HG HS Pinfall Games Gem. 

1 Rob van de Wiel 172 194 143 509 196 554 9503 60 158.38 
2 Rick de Lepper 148 159 147 454 227 576 10755 69 155.87 
3 Remy van Glabbeek 192 125 183 500 217 560 9478 62 152.87 
4 Joris Muller 114 121 136 371 203 494 10113 69 146.57 
5 Damian John 165 152 135 452 206 503 9524 69 138.03 
6 Dax Kroom 83 93 130 306 178 468 8358 66 126.64 
7 Luuk van Lierop 122 145 136 403 163 442 7124 60 118.73 
 
Surprisetoernooi 2018 
  
Verslag: 
Vanavond was het dan weer die tijd van het jaar.  
Het surprise toernooi, dit keer allesbehalve voorspelbaar. 
Vanuit de jeugdcommissie kwam dit seizoen een geheel nieuw idee. Hopelijk kunnen 
onze jeugdleden hier iets mee. 
Vanavond moesten de spelers een Bingo kaart vol zien te maken. Daarvoor moesten 
de spelers verschillende pin combinaties raken. 
In ieder tasje zit een mooie prijs. Een vol rijtje was daarvoor de eis. Dat bleek nog 
best lastig te gaan. Maar de jeugd ging er flink tegenaan. 
Na 1,5 uur Bingo Bowlen waren alle tasjes vergeven. Maar daar zou het niet bij 
blijven, nu zullen ze het gaan beleven! 
Denk je net de buit binnen te hebben. Zullen die jeugdtrainers je weer 
beethebben. 🤪🤣 
Je zuurverdiende tasjes met cadeaus moesten nog behouden zien te worden met 
een dobbel spel. Tasjes ruilen, weggeven en zelf van plek wisselen was het voorstel. 
De klok was gezet op een half uur. Daarmee begon het avontuur. Tasjes gingen van 
hand tot hand. Dat was vooral voor de toeschouwers erg plezant. 
Winnen en verliezen zat nog nooit zo dicht bij elkaar. Achter iedere worp schuilde 
een gevaar. 
Na een half uur dobbelen was de echte verdeling dan toch gemaakt. Iedereen ging 
met een aantal cadeautjes naar huis en heeft zich goed vermaakt. 
Sint & Piet vonden het een erg leuke sfeer. Hopelijk volgend jaar weer met een paar 
jeugdleden meer? 
 
Namens de jeugdcommissie bedanken wij u voor de interesse in onze 
jeugdvereniging. 
Ramon Hoeks – Jeugdzaken 
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Toelichting Algemeen op financiën BVV 2018: 
Ook dit jaar heeft de vereniging weer een negatief resultaat van € 357,36 moeten 
boeken. 
De toernooikosten en opbrengsten zijn, net als voorgaande jaren, als totaal 
opgenomen incl. de sponsoring van de Vrienden van Veldhoven.  
Het afgelopen jaar hebben we 5 toernooien georganiseerd waar we helaas ook dit 
jaar weer een negatief resultaat hebben gedraaid, mede dankzij de sponsorbijdrage 
van de Vriend(en) van Veldhoven is het totale resultaat op - € 250,86 uitgekomen. 
Zoals vorig jaar al gemeld is dit voornamelijk te wijten aan het tegenvallende aantal 
deelnemers en het wegvallen van de sponsoring van het City Centrum. 
 
Toelichting op de winst- en verliesrekening: 

- De bankkosten zijn de kosten van het bankpakket 
- Onder de Representatiekosten zijn de presentjes voor jubilarissen, de 40 jarige 

bruiloft van Henk Waarma, het afscheid van de Voorzitter en de bedankjes voor het 
league bestuur opgenomen. 

- De administratiekosten betreft aanschaf postzegels, mappen voor de financiële 
administratie en de drukkosten van de boekjes voor de ALV. 

- Reis- en verblijfskosten bestaan uit de km vergoeding voor het bijwonen van de 
bondsvergadering door Ramon en Hedwig. 

- Onder computerbenodigdheden zijn dit jaar de kosten voor de instandhouding van 
het domein van mei 2016 t/m april 2019 opgenomen en er is een nieuwe 
printercartridge besteld. 

- Bij de toernooien blijkt het steeds moeizamer te worden om voldoende inschrijvingen 
te krijgen waardoor we ook dit jaar weer een negatief resultaat hebben moeten 
boeken. 
Het City Centrum Toernooi is afgelopen jaar erg slecht bezocht, daarnaast is de 
sponsoring van de prijzen door het citycentrum weggevallen waardoor we dit jaar de 
toernooien wederom negatief afsluiten. 

- De vergaderkosten zijn alle kosten die dit jaar voor de diverse vergaderingen zijn 
gemaakt. 

- Het bestuur bestond uit 4 leden. 
- Voor zover mij bekend zijn er dit jaar geen kosten gemaakt voor bijzondere 

sportresultaten. 
- Door de gemeentelijke subsidies en de sponsoring als ook de inzet van Ramon en 

Peer worden er voor de jeugd nog steeds veel leuke extra dingen organiseren. 
- Aan opleidingen zijn ook dit jaar geen kosten gemaakt. 
- De contributie inkomsten van de BVV zijn wederom gedaald door een steeds verder 

terug lopend ledenaantal. 
- Doordat onze vereniging zich sterk inzet en aan diverse activiteiten deel neemt 

hebben we ook dit jaar weer een aanzienlijk bedrag aan subsidies van de Gemeente 
Veldhoven mogen ontvangen.  

- De geboekte renten is de rente die wij hebben mogen ontvangen over de rendement 
rekening. 
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- Doordat we dit jaar enkele extra deelnemers aan de vriendenloterij hebben en we 
meedoen aan de grote clubactie hebben we dit jaar extra geld op onze rekening 
bijgeschreven zien worden. 

- De opbrengsten van de toernooien zijn lager uitgevallen dan begroot mede door het 
teruglopend aantal inschrijvingen en het wegvallen van wederom één van onze 
sponsors. 
 
Toelichting op de balans: 

- Het tekort is dit jaar ondanks het teruglopend aantal leden toch weer teruggelopen 
naar € 357,36. 

- De nog openstaande vordering betreft de sponsoring van de Vrienden van 
Veldhoven, hiervan is voor dit jaar de factuur nog niet verstuurd. 

- Reservering Jubileum is het resterende bedrag van ons 35e jubileum. 
- Vanaf vorig jaar hebben we de jeugd net als de huisleagues opgenomen in de 

kortlopende schulden, aangezien de jeugd zelfvoorzienend is maar wel een riante 
sponsoring van de Gemeente ontvangen loopt de schuld die wij aan de jeugd 
hebben snel op. 

 
Toelichting op de begroting: 

- De begroting is dit jaar aangepast aan de kosten zoals die het afgelopen jaar zijn 
gemaakt, de kosten voor het 40 jarige jubileum zijn daarin nog niet meegenomen. 
 
Paul Ekas – Penningmeester 
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Balans per 31 December 2018 Bowling Vereniging Veldhoven 

 
 
 
 
 
 
 
 

 31-12-18 31-12-17  31-12-18 31-12-17 
VASTE ACTIVA   EIGEN VERMOGEN   

Materiële vaste activa 
 €                           
-    

 €                           
-    Vermogen per 1 januari  €         7.588,64   €         8.046,02  

Computer en 
toebehoren 

 €                           
-    

 €                           
-    Explotatieoverschot/tekort  €            -357,36  

 €            -
457,38  

     €         7.231,28   €         7.588,64  

   RESERVERINGEN   

   
Reservering 40 jarig 
Jubileum  €             848,30  

 €              
848,30  

      
   KORTLOPENDE SCHULDEN   
Vorderingen   Rkg. Crt. Jeugd 2.064,62 1.364,62 

Bankrente 
 €                           
-    

 €                           
-    Prijzengeld Leagues   

Overige vorderingen 
 €              
300,00  

 €                           
-    Maandag Trio  €              170,00  

 €              
300,00  

 
 €              
300,00  

 €                           
-    Dinsdag Scratch  €              300,00  

 €              
330,00  

   Woensdag  €              320,00  
 €              
320,00  

   Donderdag Trio  €              280,00  
 €              
280,00  

     €         3.134,62   €         2.594,62  

      
Liquide middelen      

Kasgelden 
 €              
645,69  

 €                 
46,15  Overige schulden   

Banksaldi  €      10.268,51   €      11.448,39  Bankkosten  €                           -    
 €                           
-    

  €      10.914,20   €      11.494,54  Nog te betalen kosten  €                           -    
 €              
462,98  

     €                           -    
 €              
462,98  

      
      
Totaal  €      11.214,20   €      11.494,54    €      11.214,20   €      11.494,54  
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Winst- en Verliesrekening 2018 Bowling Vereniging Veldhoven 
 

Uitgaven   Ontvangsten   
  Werkelijk   Begroting    Werkelijk   Begroting  

      
Algemene Kosten:      

Bankkosten  €              109,42  
 €              
125,00  Lidmaatschap BVV  €              976,50   €         1.100,00  

Representatiekosten  €              187,95  
 €              
400,00  Gemeentelijke subsidie  €         1.045,00   €         1.000,00  

Administratiekosten  €              153,23  
 €              
200,00  Renten  €                    8,52   €                 75,00  

   
Sponsor loterij en grote 
clubactie  €              200,90   €                 75,00  

Reis- en verblijfskosten  €                 53,01  
 €              
100,00     

Computerbenodigdheden  €              127,86  
 €                 
75,00     

      

Kosten toernooien  €         6.221,56  
 €         
6.250,00  Opbrengsten toernooien  €         5.970,70   €         6.500,00  

      

Algemene ledenvergadering  €              220,45  
 €              
350,00     

Bestuursvergaderingen  €              133,60  
 €              
100,00  Begroot verlies   €              350,00  

Leaguebestuursvergadering  €                 38,40  
 €                 
50,00  Exploitatie tekort  €              357,36  

 €                           
-    

Bestuursvergoedingen  €              360,00  
 €              
450,00  

overschrijving naar 
Jeugdrekening 

 €                           
-    

 €                           
-    

      

Bijzondere sportprestaties 
 €                           
-    

 €                           
-       

      

Jeugd  €              953,50  
 €         
1.000,00     

Opleidingen 
 €                           
-    

 €                           
-       

NBF Afdracht 
 €                           
-    

 €                           
-       

      
      

Totaal  €         8.558,98  
 €         
9.100,00    €         8.558,98   €         9.100,00  
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Begroting 2018 & 2019 Bowling Vereniging Veldhoven 
 

Uitgaven 2019 2018 Ontvangsten 2019 2018 

      

Algemene Kosten:   Contributie BVV 
 €         
1.000,00  

 €         
1.100,00  

Bankkosten 
 €              
125,00  

 €              
125,00  Gemeentelijke subsidie 

 €         
1.000,00  

 €         
1.000,00  

Representatiekosten 
 €              
200,00  

 €              
400,00  Rente 

 €                 
10,00  

 €                 
75,00  

Administratiekosten 
 €              
200,00  

 €              
200,00  Lidmaatschap NBF 

 €                           
-    

 €                           
-    

Reis- en verblijfskosten 
 €                 
75,00  

 €              
100,00  Sponsorbingoloterij 

 €              
200,00  

 €                 
75,00  

Computerbenodigdheden 
 €              
125,00  

 €                 
75,00     

      
      

Kosten toernooien 
 €         
6.250,00  

 €         
6.250,00  Opbrengsten toernooien 

 €         
6.500,00  

 €         
6.500,00  

Algemene ledenvergadering 
 €              
175,00  

 €              
350,00     

Bestuursvergaderingen 
 €              
150,00  

 €              
100,00     

Leaguebestuursvergadering 
 €                 
50,00  

 €                 
50,00     

Bestuursvergoedingen 
 €              
360,00  

 €              
450,00     

      
      

Jeugd 
 €         
1.000,00  

 €         
1.000,00     

Opleidingen 
 €                           
-    

 €                           
-       

NBF Afdracht 
 €                           
-    

 €                           
-       

Jubileum 
 €                           
-    

 €                           
-       

      

   Begroot verlies 
 €                           
-    

 €              
350,00  

      
      

Totaal 
 €         
8.710,00  

 €         
9.100,00   

 €         
8.710,00  

 €         
9.100,00  
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Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2018. 
 
Veldhoven:  7 april 2019 
 
 
Aan:   De Algemene Ledenvergadering van de 
   BOWLING VERENIGING VELDHOVEN. 
 
 
 
Betreft:  Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2018. 
  
 
 
 
Op zondag 7 april 2019 hebben ondergetekenden de boekingsbescheiden en de 
daarbij behorende financiële administratie van de Bowling Vereniging Veldhoven 
over het boekjaar 2018 gecontroleerd. 
 
De onderzochte financiële bescheiden geven geen aanleiding tot het maken van 
bijzondere op- of aanmerkingen. De getoonde administratie geeft een nauwgezet 
beeld van het gevoerde financiële beleid en maakt een verzorgde indruk. 
 
Wij adviseren derhalve de Algemene Ledenvergadering, met dank aan de 
penningmeester voor het vele werk, het bestuur van de Bowling Vereniging 
Veldhoven met betrekking tot het in 2018 gevoerde financiële beleid te dechargeren. 
 
Advies van de kascontrolecommissie: 
 
 
De kascontrolecommissie, 
 
 
Harry Biesta      Rob Hulsman  


