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Een woord van uw
voorzitter,
Beste Leden,

Ondanks het feit dat we in dit jaar minder hebben
kunnen bowlen dan we graag zouden willen

2021 was opnieuw een jaar waarin we helaas

hebben we de meeste leden weten te behouden voor

te maken hadden met het corona virus. Daar

de vereniging. De jeugd is zelfs lichtjes gegroeid. Dit

hebben we weinig invloed op dus laten we ons

toont aan dat de leden die we nu hebben enthousiast

focussen op de positieve gebeurtenissen in 2021,

genoeg zijn om ook als we een tijdje minder kunnen

want die waren er zeker ook.

bowlen lid te blijven van onze vereniging.

We hebben in het voorjaar geen toernooien kunnen
houden en ook de huisleague heeft eigenlijk, op zo’n
5 speeldagen na, stilgelegen in seizoen 2020 - 2021.

Toen we weer mochten bowlen zaten we al ver
richting de zomerstop

Ondanks dat de leagues stil hebben gelegen
hebben we velen van jullie toch met regelmaat
gezien op de bowling toen dat weer mocht. Op
eigen initiatief waren er een aantal teams die
kwamen trainen en op deze manier contact met
elkaar hielden.

Toen we in september het nieuwe seizoen startten
hadden we net zoveel teams als voor corona. Niet
veel later werd de groei ingezet. Op de
woensdagleague meldden zich een aantal nieuwe
spelers die direct een nieuw team begonnen. Ook
op dinsdag zagen we nieuwe instromers. Mensen
hadden duidelijk weer behoefte aan activiteiten
toen het weer kon en wisten de weg richting onze
vereniging te vinden
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In november kon ook het 18e BVVeldhoven

afsluiten in een lockdown maar in 2022 konden we

toernooi gehouden worden. Ondanks wat

snel weer van start.

afmeldingen vanwege verkoudheidsklachten
of een positieve corona test hadden we een

We gaan ervan uit dat we Corona steeds verder

nagenoeg vol toernooi met 118 deelnemers.

achter ons kunnen laten en toch een klein beetje
terug naar normaal kunnen voor het aankomende

Het scoren waren de deelnemers nog niet

jaar.

verleerd. De ene na de andere hoge game
kon genoteerd worden en zelfs 2 bijzondere

Ramon Hoeks

sportresultaten. Hier leest u meer over in het

Voorzitter

wedstrijdverslag.

Heel even werd het nog spannend doordat op
de vrijdag voor de finale een aankondiging werd
gedaan door het kabinet dat de horeca weer om
20.00 uur moest gaan sluiten. Gelukkig mocht
sport wel langer door en konden we op deze
manier de finales toch gewoon zoals ze in de
planning zaten afronden.
Helaas moesten het einde van het jaar toch weer
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Agenda ALV 2022
Hierbij nodigen wij uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering van Bowling Vereniging
Veldhoven, welke gehouden zal worden zaterdag 21
mei 2022 vanaf 12.00 uur in het zaaltje van de Flying
Bowling Oortlaan 152 Veldhoven

Agenda
1.

Opening door de voorzitter.

8.

Agenda Bondsvergadering NBF 18 juni 2022.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken.

9.

Bestuursverkiezing.

3.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2021.

10.

Verkiezing Kascontrole commissie.

4.

Jaarverslagen 2021:

11.

Voorstellen bestuur.

		a. Secretariaat.

12.

Rondvraag.

		b. Wedstrijdsecretariaat.

13.

Sluiting.

		c. Jeugdzaken.
5.

Verslag Kascontrole commissie.

Reglementair aftredend zijn:

6.

Verslag penningmeester.

Hans Keeris, Herkiesbaar

7.

Begroting 2022.
Verkiesbaar:
Vacature bestuurslid
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Notulen ALV Bowling
Vereniging Veldhoven d.d.
28 augustus 2021.
1. Opening.

2. Notulen algemene ledenvergadering Bowling

Hedwig Staffeleu, secretaris, opent de vergadering

Vereniging Veldhoven, d.d. 29 augustus 2020.

in het zaaltje van de bowling en heet de

De notulen worden per pagina doorgenomen. Er

aanwezigen van harte welkom. De voorzitter, Jos

zijn geen op- of aanmerkingen.

van Bracht, laat zich verontschuldigen in verband

De notulen worden vastgesteld, met dank aan

met ziekte. Hedwig en Ramon gaan de

Hedwig Staffeleu.

vergadering leiden. We hadden gehoopt onze ALV
deze keer weer in het voorjaar te kunnen houden,

3. Jaarverslagen.

maar ook dit jaar hebben we de vergadering moeten verplaatsen. We zijn blij jullie allemaal te zien.

a. Verslag van het secretariaat.

De vergadering is bijgewoond door 22 B.V.V. leden,

Hedwig geeft een toelichting/aanvulling.

die de verschillende leagues als volgt vertegen-

Door de regels omtrent corona is het weer een raar

woordigden:

jaar geweest. Dat is ook duidelijk te zien aan het

•

Dinsdag: Martin, Pieter, Harry, Wim, Linda,

aantal bestuursvergaderingen, dat waren er slechts

Hans, Jan.

drie. Uiteraard hebben we wel digitaal contact met

Woensdag: Jos, Paul, Marsha, Marjo, Henk, Elly,

elkaar gehouden op momenten dat dit nodig was.

Dick.

De leaguebestuursvergadering is niet doorgegaan

•

Donderdag: Ricky, George.

omdat we deze niet binnen de regels konden or-

•

Leden, geen league: Cynthia, Paul.

ganiseren. We hadden verschillende keren overleg

•

Bestuur: Ramon Hoeks, Risjard Jansen, Hans

met de ondernemer, in verband met de steeds ve-

Keeris, Hedwig Staffeleu.

randerende coronaregels.

•

Leden die op meerdere leagueavonden spelen, zijn

De Bondsvergadering was digitaal. Daarnaast was

bij de eerste leagueavond genoemd.

er vier keer een online verenigingsoverleg met de

Afmeldingen:

NBF.

De volgende leden hebben zich afgemeld:

Er waren twee informatieavonden met de Ge-

Guido, Els, Emile, Piet, Cor, Jos van Bracht.

meente Veldhoven.
Van de NBF en de gemeente Veldhoven kregen
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we regelmatig updates rond de coronaregels en

Verder was er niet echt een hot item, behalve de

ook vragenlijsten. Waar daar een reactie werd

Plaatselijke Kampioenschappen die in één week-

gevraagd, hebben we steeds meegedaan.

end georganiseerd zouden moeten worden. In de

Toen het bestuur in het voorjaar overlegde hoe we

vergadering werd gezegd ‘de NBF heeft er geen

in contact bleven met de leden, kregen we een

problemen mee om de finale op een andere dag

mooi idee geopperd door een van onze leden.

dan 14 maart te spelen.

Daaraan hebben we gehoor gegeven en we hield-

De

en een belrondje onder de leden. We vonden het

goedgekeurd.

leuk om te horen hoe het met iedereen ging.

Bij de digitale bijeenkomsten met de NBF is vooral

Aan het eind van het jaar hebben we een Kerst- en

over corona en de steeds veranderende maatrege-

Nieuwjaarswens rondgestuurd. Toen de lockdown

len gesproken. Aan verenigingen is gevraagd wat

maar bleef duren hebben we hebben we met

er aan ideeën was voor bijvoorbeeld ledenbehoud,

Pasen dit jaar een zoethoudertje rondgebracht.

werving etc. Jos heeft verteld over onze dubbel-

We vonden het heel leuk om iedereen weer eens

league, waarbij ook niet-leden mee kunnen doen

te spreken.

en dat heeft geresulteerd in een mooi artikel in

Bij de opening van het seizoen hebben we, zoals

Bowlen.nl.

gebruikelijk onze leaguebestuursleden bedankt

De sportmarkt is vorig jaar niet doorgegaan. We

met een kleine attentie.

hadden bedacht om ons in de Nationale Sport-

wijzigingen

van

het

sportreglement

zijn

week eens te richten op de volwassenen en een
toernooitje te organiseren waarbij we een van onze
Wat betreft de bijeenkomsten met de gemeente:

leden aan de deelnemers wilden koppelen. Ramon

In februari was de tweede bijeenkomst om te

heeft daarvoor een stukje voor de sportkrant ge-

komen tot een Lokaal Sportakkoord. De avond

maakt, maar het heeft helaas geen aanmeldingen

werd gevuld met het uitwerken van de drie the-

opgeleverd.

ma’s die Veldhoven gekozen had: inclusief sporten,

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan

vitaliteit van de aanbieders, positief sportklimaat.

Hedwig Staffeleu voor het maken van het verslag.

De bedoeling was dat het sportakkoord in april of
mei feestelijk gepresenteerd zou worden.

b. Verslag van het wedstrijdsecretariaat.

Het sportakkoord is gepresenteerd in september,
op een avond waarop ook de Veldhovense Spor-

Ramon geeft een toelichting. In 2020 zijn we be-

traad gepresenteerd werd. Uiteindelijk was corona

gonnen in de normale situatie, dus de eerste toer-

deze avond een groot onderwerp. Verenigingen

nooien hebben we gelukkig wel kunnen houden.

konden uitwisselen waar ze tegen aan liepen en

We zijn gestart met de dubbelleague. We zijn met

wat sterke punten waren. Sommige binnensport-

zes teams gestart en we hebben de league in sep-

verenigingen kregen bijvoorbeeld een locatie bij

tember af kunnen ronden. Vanuit de deelnemende

een buitensportvereniging aangeboden om toch

teams is enthousiast gereageerd. Er waren teams

te kunnen sporten.

die nog eens mee wilden doen. Nu hadden zich

Op de Bondsvergadering hebben we gehoord dat

tien teams aangemeld, maar deze keer hebben we

de bowlers van de Dovensportbond geïntegreerd

niet kunnen starten. De intentie is om te kijken of

zijn. Dat is in september vorig jaar gebeurd.

dit komend seizoen wel kan.
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Ook de clubkampioenschappen hebben we nog

4. Verslag Kascontrolecommissie.

kunnen spelen. We hebben in twee klassen
kunnen spelen bij de dames en drie klassen bij de

Hans vertelt dat de kascontrole op 12 augustus

heren. Het voorstel dat we gedaan hebben om de

heeft plaatsgevonden. Harry was reserve, maar is

clubkampioenschappen op de leagueavonden te

opgeroepen. Linda van de Sande was het andere

organiseren, met een gesponsorde finale uit ons

lid van de kascontrolecommissie.

sponsorplan in het weekend, is dit jaar helaas niet

Harry doet verslag. Op 12 augustus hebben Linda

door kunnen gaan.

en ik de kas gecontroleerd. De financiële stukken

De andere toernooien hebben we niet kunnen or-

zagen er netjes uit en hebben niet geleid tot bijzon-

ganiseren, maar liggen wel op de plank.

dere op- of aanmerkingen. De getoonde adminis-

Er was voldoende animo voor de toernooien die we

tratie geeft een nauwgezet beeld van het gevoerde

wel konden houden, dus dat biedt voldoende per-

financieel beleid en maakt een verzorgde indruk.

spectief om door te gaan.

We adviseren derhalve de Algemene Ledenver-

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan

gadering, met dank aan de penningmeester voor

Ramon Hoeks voor het maken van het verslag.

het vele werk, het bestuur van Bowling Vereniging
Veldhoven, met betrekking tot het in 2020

c. Verslag van de Jeugd.

gevoerde financiële beleid te dechargeren.

Omdat de regels voor de jeugd net iets soepel-

De vergadering dechargeert het bestuur voor het

er waren, hebben we voor hen wat meer kunnen

gevoerde financieel beleid over 2020.

organiseren. Ondanks dat we op en af konden
bowlen, is het aantal jeugdleden toegenomen. We

5. Verslag van de penningmeester.

hebben voor komend seizoen ook een paar kinderen die komen proefdraaien.

Hans geeft een toelichting.

We hebben afgelopen jaar de clubkampioen-

Op de balans, overzicht van bezittingen en

schappen kunnen houden. We gaan proberen vol-

schulden. Bezittingen is voornamelijk de bankrek-

gende keer de finale te koppelen aan de finale voor

ening, het kasgeld dat we in 2019 hadden is

senioren. Het surprise toernooi is doorgegaan in

afgestort waardoor de bankrekening is

aangepaste vorm. Daarna is er bijna een compleet

toegenomen. De 180 Euro overige vorderingen is

huisleagueseizoen gegooid, maar de toernooien

het inschrijfgeld van het BVV toernooi. Omdat dit

helaas niet meer, vanwege de beperkingen door

niet door kon gaan heeft de NBF gezegd dat het

coronaregels. Met carnaval mocht er bijvoorbeeld

doorgeschoven mag worden naar volgend jaar.

niets en met het sponsortoernooi mochten de

De schulden bestaan uit het prijzengeld, de afsluit-

volwassenen niet bowlen. De toernooidata zijn in-

ingsavond is weer niet doorgegaan. Het prijzengeld

gezet om de competitie op gang te houden. Regio-

van de leagues is blijven staan. Voor

naal is er niet gebowld omdat uitwisseling tussen

bestaande leden is het prijzengeld nu niet in de

verenigingen niet mogelijk was.

factuur opgenomen.

Het verslag wordt gekeurd, met dank aan Ramon

We gaan sparen voor het 45 jarig jubileum en heb-

Hoeks voor het maken van het verslag.

ben daarvoor 550 Euro gereserveerd. Als het
resultaat het toestaat willen we ook de komende
jaren een reservering daarvoor maken. Per saldo
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bleef er 18 Euro over, dat is toegevoegd aan het ei-

danken hebben we een kleine attentie.

gen vermogen.

Omdat we alleen de plaatselijke kampioenschap-

Ondanks corona en het wegvallen van toernooien

pen konden organiseren zijn de opbrengsten uit

hebben we het goed gedaan.

toernooien een stuk lager. Dat geldt natuurlijk ook

Als we kijken naar de staat van baten en lasten,

voor de kosten van toernooien. We hielden tien

daar staat ook de begroting van 2021 op, wat een

Euro over. Voor de begroting van 2021 gaan we er

apart agendapunt is. Dat neem ik meteen mee.

van uit dat we het BVV toernooi en het Eindejaars-

Lidmaatschap BVV: we hebben iets meer inkom-

toernooi weer kunnen organiseren.

sten terwijl we minder leden hebben, maar dat

De totale inkomsten komen dan uit rond de 3500

komt omdat een aantal leden in januari toegetre-

Euro.

den zijn. Zij hebben in januari en in augustus con-

Kijken we naar de uitgaven, dan staan daar comput-

tributie betaald. We gaan ervan uit dat het lede-

erkosten. We hebben een office 365 abonnement

naantal iets daalt, dus hebben we in de begroting

hebben waarmee we onderling kunnen commu-

700 Euro opgenomen. De stand nu is dat we zes

niceren. De bankkosten daar ontkom je niet aan.

afmeldingen

jeugdlid.

De administratiekosten zijn beperkt doordat we

Tegelijkertijd kunnen we drie nieuwe leden verwel-

zo veel mogelijk digitaal doen. Onder de bestuur-

komen. Er zijn nog 19 leden die de contributie niet

skosten en vergaderingen vallen o.a. de bedankjes

betaald hebben, dus mogelijk krijgen we nog meer

aan leaguebesturen, scoreverwerkers, kosten ALV,

afmeldingen.

bestuursvergaderingen, vergadering leaguebes-

De subsidie van de gemeente krijgen we voor-

turen. We hebben nieuwe presentjes voor jubilaris-

namelijk voor het verzorgen van jeugdactiviteiten,

sen aangeschaft, daar kunnen we weer even meer

is voor 2021 ook weer toegekend. Voor 2022 – 2024

vooruit. Onder de representatiekosten viel dit jaar

zijn de grondslagen voor de subsidie iets gewijzigd,

ook het zoethoudertje dat we met Pasen rondge-

we moeten voor 1 oktober een nieuwe aanvraag in-

bracht hebben. Dit hebben we betaald door een

dienen. Als de subsidie niet meer wordt toegekend

eenmalige halvering van de bestuurskosten vol-

is er afbouw over drie jaar. De rente is 68 eurocent,

gend jaar. Dit omdat we het afgelopen jaar ook

gelukkig hebben we niet meer dan een ton want

minder vergaderd en georganiseerd hebben. Na

anders stond hij aan de uitgavenkant. De inkom-

vermindering van de bestuurskosten, hebben we

sten van de Sponsorloterij en de Grote Clubactie

900 Euro naar de jeugdrekening overgemaakt.

zijn 273 Euro. Dit is al een aantal jaren zo. We krijgen

Daarmee hebben we de extra toernooitjes kunnen

regelmatig mail om mee te doen aan belrondes,

organiseren.

maar dat gaan we niet doen. Dit kan ertoe leiden

De totaal uitgaven zijn 2900 Euro.

dat de overeenkomst stopt.

We hebben ruimte om 550 Euro te reserveren voor

We zijn in 2020 gestart met het sponsorplan. Dit

het 45 jarig jubileum.

hebben,

waarvan

een

hebben we door corona nog niet echt kunnen
vormgeven, maar er zijn wel drie sponsoren bijge-

6. Begroting.

komen. Over 2020 is dat 550 Euro. We hopen in
2021 weer meer actief te kunnen werven, dat gaat

De toelichting bij de begroting is meegenomen

ook gemakkelijker wanneer we weer iets mogen

onder agendapunt 5. Er zijn geen op- of

organiseren. Omdat we de sponsoren willen be-

aanmerkingen.

9

B owling Vereniging Veldhoven

De begroting is goedgekeurd.

aandenken en een bos bloemen.
Wilco is 40 jaar lid en krijgt een oorkonde.

Er is nog een bespreekpuntje. De actieve leden

Daarnaast is er natuurlijk ook een bloemetje.

hebben prijzengeld betaald en daarvoor wordt een

Jeroen en Guido zijn 121/2 jaar lid. Zij zijn nu niet

prijsje gekocht en is er een prijsuitreiking. De

aanwezig en krijgen op een ander moment een

afgelopen twee jaar is er geen prijsuitreiking

vaantje en een bos bloemen.

geweest. Intussen hebben leden opgezegd, die
hebben wel dat tientje betaald. Dat geld is van de

7. Agenda Algemene Leden Vergadering van de

league, het is in totaal ongeveer 160 Euro over de

NBF, d.d 19 juni 2021.

drie leagues.
Dit is ook besproken met de
kascontrolecommissie.

Hun

Voor mei hadden we de bespreking van de stukken
voorstel

was

de

voor de bondsvergadering op de agenda staan,

mensen uit te nodigen voor de afsluitingsavond

maar intussen is de bondsvergadering al geweest.

van de league en dan kunnen zijn erbij zijn als zij

Ramon en Hedwig hebben online deelgenomen.

dat willen.

De vergadering was sneller afgelopen dan

Uit de vergadering wordt gevraagd of er verzoek-

gepland. Er waren 27 deelnemende verenigingen.

en zijn om terugbetaling. Dat is niet gebeurd. Op-

Uiteraard kwam corona ter sprake. De NBF heeft

gemerkt wordt dat het niet verstandig lijkt om die

uiteraard ook dingen moeten aanpassen zoals

mensen dan aan te spreken en te vragen of ze het

digitaal vergaderen en thuiswerken. Op de site is

bedrag terug willen. Antwoord is dat dit aan de

een speciale coronapagina en iedere zes weken is

leaguebesturen is, maar dat we liever geen drie

er een digitaal verenigingsoverleg. Ramon vertelt

manieren van oplossen willen. Aangeraden wordt

dat bekeken wordt of het verenigingsoverleg naar

dat het bestuur een regeltje maakt voor leden die,

eens per twee maanden kan, met een aangegeven

om welke reden dan ook, niet meedoen aan de

onderwerp dat besproken gaat worden. De

afsluiting van de league. Vanuit het bestuur wordt

verenigingen kunnen dit dan voorbespreken. Het

opgemerkt dat dit een uitzonderlijke situatie is,

EK Jeugd is verplaatst van de spoorzone naar de

omdat de afsluitingen ook niet georganiseerd zijn.

Dolfijnbowling in Tilburg.

Voorheen kregen leden die, om welke reden dan

Lanetalk is besproken, dat is de app waarin

ook, niet naar de afsluiting kwamen hun geld ook

bowlers die geen NBF lid zijn aan een soort

niet terug. Ook wordt opgemerkt dat er nog meer

challenge zouden kunnen meedoen. Er is gestart

geld zit, want ook het extra geld dat opzij gelegd is,

met een Kerstchallenge in 15 bowlinghuizen. De

is niet opgemaakt. Dat kan natuurlijk ook door het

bedoeling was dat dit drie weken zou duren, maar

leaguebestuur ingezet worden.

na tien dagen moest het stoppen vanwege corona.

Het uiteindelijke voorstel is dat de mensen uit-

Er waren in die tijd 90 deelnemers. De bedoeling is

genodigd worden voor de afsluitingsavond van de

dat het dit jaar weer opgestart wordt.

league.

Een belangrijk item was dit jaar het
contributievoorstel van Tilburg met twee andere

Op dit moment in de vergadering willen we onze

bowlingverenigingen.

Het

voorstel

was

geen

jubilarissen in het zonnetje zetten.

onderscheid meer te maken tussen leeftijd,

Hans en George zijn 25 jaar lid en krijgen een

handicap (G-bowlen, dovensport) . Dus iedereen,
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met uitzondering van de jeugd, zou dan evenveel

zich weer teruggetrokken. Hij zit wel nog in een

gaan betalen.

commissie van de NBF. In de hele coronatijd heeft

Al voor de vergadering was er grote onrust, dus het

Martin geen telefoontje of mailtje gekregen van

voorstel is aangepast. Er komt een commissie om

Jan-Jaap. De NBF doet zelf niets voor de leden, de

te bekijken of en hoe het kan. De dovenbond

contributie gaat omhoog, maar vraagt

bijvoorbeeld, die pas net is aangesloten gaat

bijvoorbeeld wel aan de NBI om gratis de banen te

gewoon weer weg als zij meer moeten betalen.

keuren ivm corona.

Ook Lia van de 50+ was heel boos, zij geeft aan dat

We spreken af dat we in onze komende ALV (mei)

NBF veel minder organiseert voor de senioren 50+.

kijken welke vragen we vooraf aan de

De ESBC doet dat vooral.

bondsvergadering kunnen stellen over dit

De commissie komt volgend jaar met een voorstel.

onderwerp.

Voor de bestuursverkiezing is voorgesteld om Bob
Schut nog twee jaar als voorzitter te behouden, dit

Het jaarverslag 2020 is op de vijf pijlers gericht zoals

vanwege de onzekere situatie met steeds

dat al een aantal jaren het geval is. Zoals overal is

veranderende coronaregels, het dalende lede-

ook bij de NBF een heleboel niet doorgegaan. Wat

naantal etc. (In de Code Goed Sportbestuur is het

we goed vinden is dat zij de verenigingen bena-

overigens niet duidelijk of de maximale termijn 9

derd hebben om regelmatig contact te hebben. Er

of 12 jaar mag zijn.) Bob is met algehele stemmen

is geprobeerd om protocollen op te stellen met wat

voor twee jaar herkozen

wel en niet kon met de steeds veranderende regels

De nieuwe bestuurskandidaat Richard Addae heeft

omtrent corona. Uiteindelijk bleek dat onmogelijk

zich voorgesteld. Een enthousiaste jongeman, hij

omdat er te veel verschillen waren in regio’s en

wil zich speciaal inzetten voor de breedtesport.

gemeenten.

Vanuit de vergadering wordt gevraagd waarom

Men wil een nieuw project starten om verenigin-

Bob Schut kon blijven zitten. Antwoord is dat uit-

gen te ondersteunen bij het werven van leden, het

gelegd is dat vanwege de situatie is. In de

aanspreken van bepaalde doelgroepen, met name

bondsvergadering is niemand opgestaan die

ook de fanatieke recreatieve bowlers die geen lid

vragen heeft gesteld. Binnen onze ALV zijn er

zijn. Vanuit onze ALV wordt gevraagd of daar een

verschillende meningen, variërend van dat Bob

tijdspad aan zit. Het staat in het plan van vorig jaar

geen toegevoegde waarde heeft tot dat het een

en dat komt terug in het jaarplan van 2023. Het is

van de betere voorzitters van de NBF van de laatste

een vijfjarenplan, maar men wil misschien naar een

jaren is. Wat betreft de kosten is het bestuur niet

driejarenplan omdat er teveel veranderingen zijn.

uitgebreid, Ton Zandboer is gestopt en

Voor 2023 streeft men ernaar dat 60% van de

Richard is aangetreden. Op het bondsbureau zijn

verenigingen tevreden is over het lidmaatschap en

er wel minder fte’s. De salarissen worden naar rato

de diensten van de NBF. Vanuit onze vergadering

verdeeld tussen de sportverenigingen. Alleen Jan-

wordt geopperd dat veel verenigingen misschien

Jaap is nog volledig betrokken bij de NBF.

wegblijven uit ontevredenheid. Een ander optie is

Aangegeven wordt dat het op het bondsbureau

dat men onverschillig is, men kan prima een vereni-

niet goed gaat wat betreft de bedrijfssport, dat

ging draaien zonder naar de NBF bijeenkomsten te

is nog steeds niet overgenomen. Martin is er vier

gaan. Het nut van de NBF is vaak lastig uit te leg-

keer geweest, er was een opvolger maar deze heeft

gen, vooral voor huisleaguespelers. We kregen een
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filmpje om dat uit te leggen, maar we vinden dat hi-

8. Bestuursverkiezing.

erbij ook niet echt op de huisleaguespeler ingestoken wordt. Wij hebben gevraagd of in de NBF-app

Jos van Bracht treedt af en is niet herkiesbaar. We

meteen de huisleaguescores zichtbaar te maken,

zullen daar aandacht aan besteden op een ander

net zoals dat gebeurt bij de regionale leagues. Dan

moment.

heeft het voor alle leden een toegevoegde waarde.

Risjard Jansen is reglementair aftredend en

Hier hebben we nog geen antwoord op gehad.

herkiesbaar. Hij wordt met algehele stemmen

De NBF volgend jaar weer beginnen met het

herkozen.

bezoeken van de verenigingen. In 2023 wil men

Ramon Hoeks is verkiesbaar als voorzitter. Hij wordt

graag het bedrijfsbowlen onder zich hebben. Men

met algehele stemmen herkozen.

wil dan ook de hele organisatie van evenementen

We hebben een vacature. Als iemand interesse

geautomatiseerd hebben en verbonden met

heeft, neem contact op met een van de

MijnNBF en Exact. Men wil dan ook een team

bestuursleden.

hebben met mensen uit de NBF, bondsbureau die

Gevraagd wordt wie de ledenadministratie gaat

het format bewaken en vrijwilligers van de

doen. Deze gaat naar de penningsmeester.

vereniging. Men wil de businessclub uitbreiden

Het bestuur geeft aan dat het niet dringend is om

met meer ondernemers.

er nu meteen een lid bij te hebben. We zijn ook al
blij wanneer we een beroep kunnen doen op de

Uit de vergadering wordt gevraagd of wij iets

leden bij het organiseren van een evenement of

gehoord hebben van de IBF, Internationale

toernooi als dat nodig is. Jos heeft toegezegd ons

Bowling Federatie. Een nieuwe organisatie die zich

te helpen bij vragen over AVG.

onder andere sterk maakt voor stringbowlen. Ze
maken regels, zo gaan we het doen. De vraag is

9. Verkiezing kascontrolecommissie.

wie dit zijn en wat ze te vertellen hebben binnen de
bowlingwereld.

We bedanken de leden van de

Wij hebben daar niets van gehoord. Stringbowlen

kascontrolecommissie. Martin was reserve en

is wel aan bod geweest in de bondsvergadering,

treedt toe tot de kascontrolecommissie. Linda

Er werd gezegd dat er leagues gespeeld kunnen

heeft in de kascontrolecommissie gezeten en wil

worden als de banen goedgekeurd zijn. De vraag

dat komend jaar weer doen. Henk wordt de

is nog wat te doen met scores, bijvoorbeeld een S

reservelid.

op je pasje.
Uit onze vergadering wordt gezegd USBC gaat over

10. Voorstellen en mededelingen van bestuur.

technische regels, de IBF komt nu ook met regels.
Dit gaat niet samen.

Er zijn geen voorstellen, maar wel een aantal

Op internet zien we tijdens de vergadering dat de

mededelingen.

IBF al lang bestaat. Onduidelijk is of er twee zijn?

We zijn getipt door Linda, die een actie gezien

Afgesproken wordt dat wij dit gaan inbrengen in het

heeft bij de Plus. Zij houden vanaf 5 september

volgende verenigingsoverleg. We zullen het vooraf

een sponsoractie, waarbij je door boodschappen te

laten weten, zodat men het kan voorbereiden.

doen kunt sparen voor de club. Wij hebben
daarop ongeschreven. De Plus heeft 15.000 Euro ter
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beschikking gesteld, dat naar rato wordt verdeeld

met handicap te spelen. Het bestuur geeft aan dat

onder de deelnemers. We hebben flyers, zodat je

met het afnemen van het aantal leagues de laatste

de actievoorwaarden kun zien. Wij gaan hieraan

jaren, het aanbod ook veranderd is. We gaan kijken

nog aandacht besteden bij de seizoenstart.

of er meer animo is voor het spelen met hcp op

Komend seizoen gaan we weer Amerikaans spel-

donderdag.

en. Ramon heeft een overzicht van de teams. Wat
betreft het aantal teams is er niets gewijzigd. Op

12. Sluiting.

donderdag is er niets gewijzigd. Op de woensdag
zijn twee teams samengevoegd en er is een team

Hedwig dankt de aanwezigen voor hun komst en

gestopt. Een team is weer teruggekomen. Er zijn

inbreng tijdens de vergadering. Het bestuur wenst

nu zes teams. Op dinsdag is een nieuw team, gaan

iedereen

we van zes naar zeven teams.

seizoen.

sportief,

De wedstrijdkalender is opgesteld. Na de seizoenstart wordt hij gepubliceerd op de website en op
het bord.
Zaterdag 25 september is de Sportmarkt en daar
gaan we weer met een kraampje staan. Wie ideeën
heeft hoe we extra aandacht kunnen trekken of
promotie kunnen maken voor de vereniging presenteren of mee wil helpen, is van harte welkom.
De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is aangepast. Binnen vijf jaar moeten de
statuten daarop aangepast worden en we moeten
een persoon aanwijzen die in geval het hele bestuur niet meer in staat is de vereniging te besturen,
die taak kan overnemen. Onze statuten zijn al heel
lang niet meer veranderd, dus is goed om daar meteen naar te kijken.
De baanhuur voor komend seizoen blijft gelijk en
wordt weer geïnd via de zakjes op de baan. Op de
eerste speelavond wordt per league bekeken wat
er extra in de zakjes wordt gedaan.

11. Rondvraag.

Henk hoopt dat we voldoende steun krijgen uit de
vereniging als dat nodig is. Wij als bestuur voelen
ons zeker gesteund door de inbreng in de ALV en
ook door handjes op momenten dat dit nodig is.
Ricky vraagt of het mogelijk is om op donderdag

Hedwig Staffeleu
Secretaris

gezond,

hopelijk

coronavrij
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Jaarverslag Secretariaat
2021.

Er waren minder bestuursvergaderingen dan norSamenstelling van het huidige bestuur:

maal. Via appjes en mails hielden we contact met

Voorzitter: Ramon Hoeks

elkaar om dingen af te stemmen. We hadden geen

Secretaris: Hedwig Staffeleu.

leaguebestuursvergadering, omdat dit niet kon

Penningmeester: Hans Keeris.

binnen de regels.

Bestuurslid: Risjard Jansen.
Het bestuur is in bovenstaande samenstelling
plenair dan wel in subcommissie als volgt
bijeengekomen:
Bestuursvergaderingen: 2.
Ook 2021 verliep anders dan anders. Helaas was

Leaguebestuursvergaderingen: -

het niet mogelijk om in het voorjaar de leagues

Bondsvergadering N.B.F. digitaal: 1.

weer op te starten. Rond Pasen brachten we een

NBF Verenigingsoverleg digitaal: 6.

zoethoudertje naar alle leden. Met de meeste

NBF voorlichting over WBTR.

van hen hebben we toen ook kort kunnen

Informatieavonden Gemeente Veldhoven, digitaal: 1.

spreken. Wij vonden het leuk om iedereen weer

Er heeft verschillende keren informeel overleg

even te zien.

plaatsgevonden met de bowlingondernemer.

Gelukkig konden we net voor de start van het
nieuwe seizoen nog een ALV houden.

Van de NBF en de gemeente Veldhoven kregen we

Het nieuwe seizoen werd opgestart en we

regelmatig informatie en corona updates. Wanneer er

waren blij dat we ook het BVV toernooi weer

een reactie gevraagd werd, bijvoorbeeld door

konden organiseren. Half december moesten

vragenlijsten, hebben we daaraan meegedaan.

we onze activiteiten helaas weer stoppen.
We stuurden een digitale nieuwsjaarwens naar

Voor het volgende seizoen zijn de volgende vacatures

de leden, met de hoop dat we in 2022 weer volop

ontstaan:

kunnen bowlen.

Hans Keeris is reglementair aftredend en herkiesbaar.
Er is nog een vacature binnen het bestuur. Leden
worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te
stellen.
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In het seizoen 2020/2021 wordt er gespeeld in 4
huisleagues:

gen gaan hierover met elkaar in gesprek.
4.

Communicatie

mogelijkheden.

Hoe

kan

Dinsdagavond: 		

7 teams.

het sport- en beweegaanbod beter bekend

Woensdag jeugdleague:

HCP singel league.

worden gemaakt en welke middelen (social

Woensdagavond: 		

7 teams.

media) kunnen hiervoor gebruikt worden.

Donderdagavond: 		

7 teams.

Cordaad, Gemeente Veldhoven, Sportraad en

Vrijdagavond: 			

heeft nog niet 		

enkele verenigingen pakken dit op.

				kunnen starten.
Er was ook een tweede Veldhovense sportavond
Natuurlijk hebben we bij de opening van het

gepland, maar deze is twee keer geannuleerd

seizoen de leden van de leaguebesturen en de

door corona. Daarna is hij door gebrek aan belang-

scoreverwerkers met een attentie bedankt voor

stelling uitgesteld naar 2022.

hun inzet. Ook de sponsoren kregen een attentie,
omdat we het afgelopen seizoen niets voor hen

Namens de vereniging keken we naar de talkshow

konden organiseren.

Veldhoven 100 jaar.

Gemeente Veldhoven

Bondsvergadering NBF.

Tijdens een digitale bijeenkomst zijn de eerste

De bondsvergadering van 19 juni was digitaal. Er

acties naar aanleiding van het lokaal sportakkoord

waren 27 deelnemende verenigingen.

bepaald.

Door corona heeft de NBF ook dingen moeten aanpassen zoals digitaal vergaderen en thuiswerken.

1.

Aanstellen Regisseur Lokaal Sportakkoord,

Er is een coronapagina op de NBF site en er is ie-

wordt opgepakt door Gemeente Veldhoven

dere zes weken een digitaal verenigingsoverleg. Er

en Cordaad. De regisseur vervult een belan-

wordt bekeken of dit standaard kan worden, bijvo-

grijke rol om de ambities en ideeën uit het

orbeeld eens per twee maanden met een

sportakkoord
sport-

en

mede

te

realiseren

beweegaanbieders

en

de

aangegeven

hierin

te

worden.

ondersteunen.
2.

Extra

inzet

op

aanbod

doelgroep

3.

expats,

door
en

dat

besproken

gaat

Het EK Jeugd is verplaatst van de Spoorzone naar

opgepakt
Cordaad

onderwerp

drie

krijgt

wordt

Sportraad,
verenigingen.

informatie

over

de Dolfijnbowling in Tilburg.
Lanetalk is de app waarin bowlers die geen NBF lid

De

zijn aan een soort challenge zouden kunnen mee-

de

doen. De start was Kerstchallenge in 15

mogelijkheden van sporten, er wordt ook

bowlinghuizen, maar na 10 dagen moest dit stop-

bekeken wat de sponsormogelijkheden zijn

pen vanwege corona. De bedoeling is dat het dit

binnen bijvoorbeeld ASML.

jaar weer opgestart wordt.

Vraagstukken vanuit sport? Waar is op dit mo-

Tilburg en twee andere bowlingverenigingen

ment behoefte aan binnen de sport- en be-

deden een contributievoorstel waarbij geen onder-

weegaanbieders. Sportservice Noord Brabant,

scheid meer wordt gemaakt tussen leeftijd, handi-

Cordaad, Sportraad en verschillende verenigin-

cap (G-bowlen, dovensport). Iedereen, met
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uitzondering van de jeugd, zou dan evenveel gaan

thema. Daarnaast kwamen ook vragen over

betalen. Al vóór de bondsvergadering leidde dit tot

bijvoorbeeld pasgemiddelde, wedstrijdkalender,

onrust. Er komt een commissie om te bekijken of

Lanetalk challenges aan bod.

en hoe het kan. De commissie komt volgend jaar
met een voorstel.
Er is voorgesteld om Bob Schut nog twee jaar als
voorzitter te behouden, vanwege de onzekere situatie met steeds veranderende coronaregels, het
dalende ledenaantal etc. Bob is met algehele stemmen voor twee jaar herkozen
Bestuurskandidaat

Richard

Addae

heeft

zich

voorgesteld, hij wil zich speciaal inzetten voor de
breedtesport.

Het NBF jaarverslag 2020 is op de vijf pijlers gericht
zoals dat al een aantal jaren het geval is. Zoals overal is ook bij de NBF een heleboel niet doorgegaan.
Een positief punt vinden wij dat de NBF de verenigingen heeft benaderd hebben om regelmatig
contact te hebben.
De NBF wil een nieuw project starten om verenigingen te ondersteunen bij het werven van leden,
het aanspreken van bepaalde doelgroepen, met
name ook de fanatieke recreatieve bowlers die
geen lid zijn.
Voor 2023 streeft men ernaar dat 60% van de
verenigingen tevreden is over het lidmaatschap en
de diensten van de NBF. Volgend jaar wil men weer
beginnen met het bezoeken van de verenigingen.
In 2023 wil de NBF het bedrijfsbowlen onder zich
hebben. De organisatie van evenementen moet
in 2023 geautomatiseerd zijn en verbonden met
MijnNBF en Exact. Er moet dan een team zijn met
mensen uit de NBF, bondsbureau dat het format
bewaakt en vrijwilligers van de vereniging. De NBF
wil de businessclub uitbreiden met meer ondernemers.

Tijdens de digitale bijeenkomsten was corona en
de gevolgen van de maatregelen een belangrijk

Hedwig Staffeleu
Secretaris
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Wedstrijdverslag 2021

Helaas is 2021 niet het jaar

Top 3 18e BVVeldhoven toernooi Juul Kwisthout - Mitchel Klok en Josh

geworden waarin we al onze

Gonzales

leuke toernooien hebben
kunnen organiseren, de

18e BVVeldhoven toernooi

reden hoeven we niet meer

Een 300 game, een 299 game en vijftien games boven de 250 pins

uit te leggen. Gelukkig is het

Zomaar wat scores die tijdens ons 18e BVVeldhoven toernooi voorbij

toernooi wat we wel hebben

kwamen. De strikes vlogen je om de oren! Bernadette Schijf zette de

kunnen houden succesvol

toon op woensdag 10 november door in haar 2e game een PERFECT

verlopen. Ondanks wat last-

GAME te gooien. Dit was de eerste 300 game in 18 jaar BVVeldhoven

minute afmeldingen vanwege

toernooi en de eerste 300 game van een vrouw in Veldhoven. Het was

corona heeft het, met een jaar

een genoegen om deze game live te mogen zien. Uiteraard wist Ber-

uitgestelde, 18e BVVeldhoven

nadette met deze 313 inclusief handicap game ook de hoogste game

118 deelnemers weten te

van de eerste serie te gooien. De op een na hoogste game in deze serie

trekken

was van Ramon Hoeks met 263 inclusief handicap.

Op zaterdag stond serie 2 in de planning.
Het was na de persconferentie op vrijdag nog even spannend maar
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gelukkig mochten we van het kabinet gewoon blijven

worden uit de voorronde maar Elaine Wannet had

bowlen. Zaterdag rolden vanaf 12.00 uur de ballen

duidelijk andere plannen. Met een serie van alle-

weer over de banen. Het was Bo Strijbos die deze serie

maal 200+ games (268, 208, 235, 258, 207), wist zij

de boventoon voerde. Hij gooide een scratch serie van

John nipt van de eerste plaats te verstoten met

maar liefst 1.162 pins, met 10 handicap erbij kwam hij

een serie van 1.236 pins. Ook Josh Gonzales wist

op 1.172 en naderde daarmee Bernadette op 2 pins in

in de buurt te komen van de score van John met

de tussenstand. De hoogste games inclusief

1.225 pins. Zowel Josh als Elaine gooiden deze se-

handicap gingen naar Martin de Louw met 260 pins

rie ook de hoogste games met scores van 298 en

en Hans Broeders met 266 pins, wederom enorm

280

hoge scores dus.

Kon het dan nog hoger? In serie 5 leek het daar
niet op, wel waren er twee mooie scores. 1.184

Zondag 14 november, de dag waarop nog eens 80

van Werner van Ginneke en 1.151 van Mitchel

deelnemers een poging waagden om de finale te

Klok. Dennis Nogarde gooide met 280 de hoog-

bereiken.

ste game inclusief handicap Werner wist met 277

Zondagochtend om 10.00 uur begonnen 19 spelers

de op een na hoogste score te bowlen en kwam

aan hun 5 games voorronde. Het was John van

daarmee ook in aanmerking voor een wie goed is

Stekelenborg die de Veldhovense eer hoog wist te

krijgt lekkers pakket.

houden door een serie te gooien van 1.067 pins.

In de laatste serie bleek dat het allemaal toch nog

Doordat John per game nog 32 hcp ontving kwam hij

veel gekker kon. Juul Kwisthout gooide een game

in totaal uit op een absolute monsterscore van 1.227

van maar liefst 299 pins en wist de eerste plaats

pins. Hiermee stak hij met kop en schouders boven

in de tussenstand te bemachtigen met een score

de rest uit en voerde hij de tussenstand aan. Of dat

van 1.292 pins. Met 315 pins had hij ook de hoogste

nog niet genoeg was wist John ook nog bij de hoog-

game inclusief handicap te pakken. Ivan Vanhoof

ste twee games inclusief handicap te komen met een

wist met 310 de op een na hoogste game in deze

game van 259 pins. De hoogste game in deze serie

serie te gooien.

ging naar Ed van Leeuwen met 265 pins.

Na deze serie wisten we wie onze 20 finalisten

Wij hadden verwacht dat de score van John van

zouden zijn. Onderstaand de top 3 na de 118 spel-

Stekelenborg wel eens de hoogste zou kunnen

ers in de voorronde.

Top 3 uit voorronde
1

3

Juul Kwisthout
1.292 - 242 gemiddeld

John van Stekelenborg
1.227 - 213 gemiddeld

2

Elaine Wannet
1.236 - 235 gemiddeld
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De finales
Eerst mochten de spelers die 11e t/m 20e geplaatst
waren voor de finales hun 5 games gooien. Inge
Marneffe maakte indruk. Met een score van 1.064
kwam ze als beste speelster uit de eerste finale
ronde. Ze ging als 15e de finale in en wist zich nu
al te verzekeren van minimaal een 11e plaats in
het eindklassement. Wellicht dat er nog wel een
verdere stijging in het klassement in zou zitten als
spelers uit de top tien van de plaatsingslijst haar
score niet zouden weten te toppen.
De top leek niet te kunnen missen, er waren dan
ook in de eerste game al 7 ruime 200 games. Het
was direct duidelijk dat niemand de hoop op de
eindoverwinning al had opgegeven. Na een spannende strijd wist Juul Kwisthout het 18e BVVeldhoven toernooi op zijn naam te zetten. Hij had 24
pins meer dan de nummer twee Josh Gonzales
over totaal 10 games. Met Mitchel Klok was de top
3 compleet.
Elaine Wannet wist als hoogste dame te eindigen
op een mooie 4e plaats. John van Stekelenborg
heeft de Veldhovense eer hoog gehouden door als

toernooi ook na een jaar corona pauze zo goed
is bezocht en hopen dan ook op een goede opkomst op ons 19e BVVeldhoven toernooi te kunnen
rekenen. De voorinschrijvingen lopen al aardig vol,
mocht je nog geen plaatsje hebben gereserveerd
kan dat alsnog door even per mail/ facebook of
whatsapp contact met ons op te nemen.
Van de 118 deelnemers waren 36 spelers uit eigen
vereniging. Er deden er drie jeugdspelers mee (2
uit Sittard en 1 uit Eindhoven)
Van de 20 finalisten kwamen er 6 uit onze eigen
vereniging. 5 vrouwen wisten de finale te halen. In
totaal deden er 29 vrouwen mee aan het toernooi
waardoor dit is zo’n 24,5% van het totaal aantal
deelnemers. Naar rato van inschrijvingen
haalde er dus net zoveel vrouwen als mannen de
finale.
Wij hopen dat jullie allemaal genoten hebben van
het toernooi en dat we jullie weer mogen verwelkomen op ons volgende toernooi.

hoogste speler uit eigen vereniging te eindigen.

Zomaar wat cijfertjes
Door een afzegging en een persoon die niet is
komen opdagen hadden we uiteindelijk het toernooi op twee plaatsen na vol. Wij zijn blij dat ons

Bijzondere sportresultaten
Bernadette Schijf - 300 (perfect game)
Woensdag 10 november 2021 - 18e BVVeldhoven toernooi
Juul Kwisthout - 299 (Hoge game)
Zondag 14 november 2021 - 18e BVVeldhoven toernooi

Ramon Hoeks

Wedstrijdzaken

19

B owling Vereniging Veldhoven

Jeugdverslag 2021
We hebben in 2021 helaas minder

Jeugdhuisleague 2020 - 2021

toernooitjes en activiteiten kunnen doen
met de jeugd dan we normaal gesproken

Top 3 punten klassement:

doen. De diverse lockdown perioden

1) Joris Muller - 51,5 punten

zorgden ervoor dat veel activiteiten zijn

2) Dax Kroom - 46 punten

komen te vervallen. Gelukkig is het wel

3) Keo van der Heijden 43,5 punten

gelukt om het grootste deel van de jeugd
huisleague te spelen. Ook hebben we

Top 3 hoogste games

nieuwe leden aan onze jeugd kunnen

1) Joris Muller - 203

toevoegen. Hierdoor blijft ondanks het

2) Dax Kroom - 196

uitstromen van een speler die inmiddels

3) Sven Uijes - 189

de leeftijd van 18 heeft bereikt en een
speler die helaas een andere sport is

Top 3 hoogste series

gaan beoefenen het ledenaantal van

1) Joris Muller - 543

de jeugd op 8 spelers staan. We gaan

2) Dax Kroom - 468

in 2022 ook weer deelnemen aan

3) Sven Uijes - 466

Sjors Sportief, hier kunnen kinderen
uit Veldhoven gratis aan deelnemen.
Ze krijgen dan van ons een proefles
bowlen aangeboden. We hopen de
positieve trend in het ledenaantal ook
in 2022 door te kunnen zetten. De jeugd
heeft de toekomst, en het is een mooi
opstapje naar de huisleagues voor de
volwassenen! Dit zien we de laatste jaren
vooral op de donderdagleague duidelijk
terug.
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Regionale Jeugd trioleague
Ons 2e team BV Veldhoven 2 was op de eerste
In het seizoen 2021 – 2022 hebben we voor het eerst

speeldag helaas maar met 2 spelers aanwezig waar-

sinds lange tijd weer twee jeugdteams die deelne-

door punten halen erg lastig was. Toch is het gelukt

men in de regionale Jeugd trioleague. In deze com-

1 puntje te bemachtigen. Dit tweede team bestaat

petitie nemen deze spelers het op tegen jeugdspelers

voornamelijk uit spelers die nu hun eerste seizoen

van andere verenigingen in de regio. In dit seizoen

aan het bowlen zijn. We hebben dit team daarom ook

zitten we in een poule met zes teams, twee teams van

vooral ingeschreven om de spelers ervaring op te

Veldhoven, twee teams uit Breda, één team uit Den

laten doen.

Bosch en één team uit Sittard.
We hopen in 2022 de succesvolle start in de regionale
Op de eerste speeldag kwam het team BV Veldhoven

league voort te kunnen zetten. En de geplande activi-

1 thuis met het maximale puntenaantal in het scratch

teiten in 2022 wel allemaal te kunnen houden.

klassement (16 punten) en 14 punten in het handicap
klassement. Hiermee gaan we momenteel aan kop
in de poule, helaas is de tweede wedstrijd door een
nieuwe lockdown verplaatst naar 2022.

Ramon Hoeks
Jeugdzaken

B owling Vereniging Veldhoven

STAAT VAN BATEN EN
LASTEN
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Overzicht bezittingen en
schulden
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Toelichting Algemeen op
financiën BVV 2021
Sportief gezien was 2021 door de Coronacrisis

Ledenbestand:

een wat minder jaar. Financieel echter was 2021

Net zoals de meeste bowlingverenigingen die

een goed jaar te noemen. Door de onverwacht

zijn aangesloten bij het NBF ziet ook de BVV haar

grote belangstelling voor het BVV toernooi,

ledenaantal dalen. Vanaf 2016 zagen we het aantal

inkomsten uit het sponsorplan en de bijdrage van

leden jaarlijks met circa 15 leden verminderen.

supermarktketen Plus vielen de inkomsten hoger

Vanaf 2020 echter zien we deze daling afvlakken.

uit dan verwacht. Dankzij deze extra inkomsten kon

In 2020 bleef de daling van het aantal leden

er naast de jaarlijkse reservering voor het 45-jarig

beperkt tot 5 leden en in 2021 slechts een daling

jubileum ook reserveringen worden getroffen voor

van 3 leden. Inmiddels hebben zich in 2022 weer

het 50-jarig jubileum alsmede voor de nieuwe opzet

een drietal nieuwe leden aangemeld, en is er voor

van de Plaatselijke kampioenschappen.

de jeugdcompetitie nog serieuze interesse. Het

Het operationele saldo (inkomsten -/- uitgaven,

aantal leden eind 2021 kwam uit op 81 bowlers. De

inclusief reserveringen) over 2021 kwam uit op een

gemiddelde leeftijd steeg van 47 naar 49 jaar.

positief saldo van € 22. Dit saldo is toegevoegd aan
de reserves van BVV; het eigen vermogen.
Eind 2021 bedraagt het eigen vermogen € 6.367
(2020: € 6.345)
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Toelichting op de winst- en verliesrekening:

•

Daarnaast hebben we deelgenomen aan de
actie ‘Spaar je club gezond’ van de Plusmarkt.

Inkomsten:

Dankzij de punten voor alle boodschappen die
onze leden en andere mensen die de bowling

•

De contributie inkomsten van de BVV over

een warm hart toedragen zijn gespaard, is

2021 kwamen uit op € 719 en zijn daarmee licht

een bedrag van € 404 als eenmalige bijdrage

lager dan vorig jaar (€ 780) maar vrijwel gelijk

ontvangen.

aan de begroting over 2021 (€ 700). Het aantal

•

•

De opbrengsten van de toernooien omvat

leden daalde met 3 tot 81 leden eind 2021. Voor

alleen inkomsten van de plaatselijke

2022 is ervan uitgegaan van een gelijkblijvend

kampioenschappen en het BVV toernooi. Andere

ledenaantal.

toernooien konden door de Coronamaatregelen

Doordat onze vereniging zich sterk inzet dat

niet doorgaan. Het aantal deelnemers aan

‘jeugdigen zoveel mogelijk kunnen sporten

het BVV toernooi was hoger dan verwacht

en bewegen op de manier dat zij willen’ en

waardoor de ‘marge’ op toernooien steeg van

bovendien diverse activiteiten gericht op de

€ 10 in 2020 naar € 414 in 2021. In de begroting

jeugd organiseert, hebben we ook dit jaar een

over 2022 wordt uitgegaan van een negatieve

subsidie (€ 1.028) van de Gemeente Veldhoven

marge op toernooien (€ 332); hiervoor is vanuit

ontvangen. Met deze subsidie maar ook door

het sponsorplan een reservering van € 400

sponsoring, de inzet van Ramon en Rob en

opgenomen.

de ondersteuning van Hans Konings, Wim en
Peerke kunnen we nog steeds extra activiteiten

Uitgaven

organiseren voor de jeugd. Hartelijke dank
uiteraard ook aan onze jeugdsponsoren. Ook

•

•

voor 2022 is de subsidie aangevraagd en deze

kosten opgenomen voor de instandhouding

is inmiddels voor een periode van de komende

van de website (domeinnaam), het

drie jaar toegewezen. Voor 2022 bedraagt het

beveiligingscertificaat van de website en het

subsidiebedrag van de gemeente Veldhoven €

Office 365 abonnement. Hartelijk dank aan Kit-

1.085.

D-zine voor de sponsoring met betrekking tot de

Dankzij de deelnemers aan de vriendenloterij

sitehosting.

en de grote clubactie hebben we dit jaar € 247

•

ontvangen, nagenoeg gelijk aan de begroting
2021 (€ 250). Voor 2022 is de begroting gelijk

•

Onder ‘Computerbenodigdheden’ zijn de

De bankkosten betreft de kosten van het
bankpakket.

•

Aan administratiekosten is in 2020 en 2021 niets

gebleven.

uitgegeven door digitalisering en gebruik van de

In het seizoen 2019-2020 zijn we gestart met

website en e-mail.

het Sponsorplan. Door de Corona-maatregelen

•

Onder vergaderingen zijn de uitgaven vermeld

hebben we hier ook in 2021 maar beperkt

van de diverse vergaderingen, jubilea en

invulling aan kunnen geven. Desondanks

dergelijke.

kunnen we blijven spreken van ‘De vrienden van
Veldhoven’. Hartelijk dank hiervoor!
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Specificaties

2021

2020

Begroot

2022

386

65

280

80

49

252

40

30

•

Bedankjes league/score/sponsors

•

Jubilea e.d.

•

Reiskosten NBF vergadering

0

0

20

0

•

Algemene ledenvergadering

89

116

120

100

•

Bestuursvergaderingen

0

26

50

10

•

Leaguebestuursvergadering

27

35

40

30

•

Totaal

551

494

550

250

De bedankjes voor de leaguebesturen, scoreverwerkers en sponsors zijn in 2021 aanzienlijk hoger
door de kosten van een bedankje voor álle leden
in de vorm van Paasspekbollen in het Coronajaar.
•

Toelichting op de balans:
•

en betreft hoofdzakelijk banksaldi.
•

uit 5 leden. De bestuursvergoeding 2020-2021

leagues.
•

jubileum in 2024. De totale reservering hiervoor

ing is gebruikt voor het hiervoor genoemde
4 bestuursleden.
•

bedraagt eind 2021 € 1.100.
•

zijn gereserveerd voor de nieuwe opzet van de
Plaatselijke kampioenschappen (€ 400). Het ex-

verwezen naar ‘opbrengsten toernooien’.

ploitatiesaldo liet bovendien een reservering van

De uitgaven jeugd zijn gelijk aan de ontvangen gemeentelijke subsidie onder aftrek van
een evenredig deel van de bestuurskosten.

De inkomsten van het sponsorplan en de extra
inkomsten vanuit de actie ‘Spaar je club gezond’

De kosten van toernooien zijn in lijn met de
begroting. Voor een verdere toelichting wordt

•

De Reservering Jubileum van € 550 is gemaakt
ten behoeve van de uitgaven van het 45-jarig

is in het Coronajaar gehalveerd en de besparPaaspresentje. In het seizoen 2021-2022 zijn er

Het totaal van de schulden bedraagt eind 2021
€ 990 en betreft prijzengeld van de diverse

De bestuursvergoeding bedraagt per bestuurslid € 90 p/jaar. Het bestuur bestond in 2021

Het totaal van de bezittingen bedraagt € 9.242

€ 350 voor het 50 jarig jubileum toe.
•

Per saldo resteert een vermogen van € 6.367. Het
exploitatieoverschot van
€ 22 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Hans Keeris

Penningmeester
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Voorstellen vanuit het
bestuur
Aanpassingen huisleaguereglement
Ons huisleaguereglement is de afgelopen jaren nooit bijgewerkt aan de nieuwe omstandigheden. We zijn
bijvoorbeeld van scoresysteem veranderd van een excel score programma wat niet meer ondersteund
werd naar het mijnNBF scoresysteem. In dit systeem werken een aantal zaken net wat anders dan wij in ons
huisleaguereglement hebben staan. Het lijkt ons daarom goed om een aantal zaken in het huisleaguereglement aan te passen. In het vervolg van dit verslag leest u onze voorstellen. Als de vergadering met deze
wijzigingen instemt zullen deze aanpassingen per seizoen 2022 - 2023 in gaan.

Artikel 3 Seizoensbepaling
Huidige regel

Voorstel

Een huisleague wordt gespeeld in de periode van

Een huisleague wordt gespeeld vanaf de eerste

1 september tot begin juni van een lopend

volle week van september tot begin juni van een

speelseizoen, afhankelijk van het aantal te spelen

lopend speelseizoen, afhankelijk van het aantal te

wedstrijden.

spelen wedstrijden.

Huidige regel

Voorstel

Er wordt elke week op dezelfde dag gespeeld.

Er wordt elke week op dezelfde dag gespeeld.

Uitzonderingen worden gemaakt voor nationale

Uitzonderingen worden gemaakt voor nationale

feestdagen en/of herdenkingsdagen en carnaval.

feestdagen in samenspraak worden deze datums

Tevens kan het bowlinghuis maximaal 2

vastgesteld op de openingsavond van het nieuwe

speeldagen claimen om deze te verhuren aan

speelseizoen. Ook kan het bowlinghuis maximaal

derden.

2 speeldagen per league per seizoen claimen om
deze te verhuren aan derden.
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Artikel 4 Deelname Eisen
Huidige regel

Voorstel

Aan de leagues kan uitsluitend worden deelge-

Aan de leagues kan uitsluitend worden deelge-

nomen door teams gevormd door leden van de

nomen door teams gevormd door leden en dub-

B.V.V. die tevens N.B.F. lid zijn. Indien er bij de aan-

belleden van de B.V.V. die tevens N.B.F. lid zijn. Aan

vang van een seizoen plaatsen vrij zijn, kunnen

de senioren leagues mogen ook junioren deelne-

ook leden van andere verenigingen toegelaten

men.

worden (dubbelleden). Aan de senioren leagues
mogen ook junioren deelnemen.

Huidige regel

Voorstel

Teams die in het vorige seizoen hebben deelge-

Teams die in het vorige seizoen hebben deelge-

nomen, genieten voorrang bij de inschrijving

nomen, genieten voorrang bij de inschrijving

boven nieuwe teams en teams van andere vereni-

boven nieuwe teams. Het B.V.V. bestuur zal tracht-

gingen. Het B.V.V. bestuur zal trachten individuele

en individuele leden die zich aanmelden, in teams

leden die zich aanmelden, in teams onder te bren-

onder te brengen.

gen

Artikel 6 Reservespelers/
incompleet team
Huidige regel

Voorstel

Als een team incompleet is mag men een reserve

Als een team incompleet is mag men een reserve

opstellen. Deze reservespelers moeten lid zijn van

opstellen. Reservespelers moeten lid zijn van de

de B.V.V. en mogen niet in dezelfde league voor

B.V.V. en mogen niet in dezelfde league voor een

en ander team spelen. De handicap wordt na de

ander team spelen. De handicap wordt bepaald

eerste speeldag bepaald, (zie ook art.8, lid 3).

op basis van NBF pasgemiddelde. Voor nieuwe
spelers met een onbekend gemiddelde wordt de
handicap bepaald direct na de derde game.
(zie ook art.8, lid 3).

28

B owling Vereniging Veldhoven

Artikel 8 Speelwijze huisleague
Huidige regel

Voorstel

Gespeeld wordt scratch of op handicapbasis 80%

Gespeeld wordt scratch of op handicapbasis 80%

van 210, met een maximum van 80 per game. Het

van 210, met een maximum van 80 per game. Het

gemiddelde wordt voor de handicapberekening

gemiddelde wordt voor de handicapberekening

nooit naar boven afgerond. De handicap wordt

nooit naar boven afgerond. De handicap wordt

berekend over de in de desbetreffende league

berekend over de in de desbetreffende league

gespeelde games. Bij de aanvang van de leagues

gespeelde games. De handicap wordt bepaald

wordt voor de spelers met een bekend gemid-

op basis van NBF pasgemiddelde. Voor nieuwe

delde van het vorige seizoen gestart. Mits zij al op

spelers met een onbekend gemiddelde wordt de

deze speelavond speelden. Voor nieuwe spelers

handicap bepaald direct na de derde game.

met een onbekend gemiddelde wordt de handicap bepaald direct na de derde game.mogen ook
junioren deelnemen.

Artikel 13 Speelwijze huisleague
Huidige regel

Voorstel

5. Een team dat incompleet is kan men kompleet

5. Een team dat incompleet is kan men compleet

maken door een “Blinde score scratch” toe te voe-

maken door een “Blinde score scratch” toe te voe-

gen.

gen.

6. Op de eerste speeldag als een team inkom-

6. Op de eerste speeldag als een team incom-

pleet start wordt het leaguegemiddelde van het

pleet start wordt het leaguegemiddelde van het

voorgaande seizoen genomen. Dit gemiddelde

voorgaande seizoen genomen. Dit gemiddelde

bepaald op welke plaats de “Blinde score scratch”

bepaald op welke plaats de “Blinde score scratch”

moet spelen.

moet spelen.

7. Deze “Blinde score scratch” kan wel punten van

7. Deze “Blinde score scratch” kan wel punten van

de directe tegenstander afpakken maar kan geen

de directe tegenstander afpakken maar kan geen

punten voor het team halen. De “Blinde score

punten voor het team halen. De “Blinde score

scratch” telt wel mee voor het teamtotaal.

scratch” telt wel mee voor het teamtotaal.

8. Men is te alle tijden verplicht om het team zo

8. Men is te alle tijden verplicht om het team zo

snel mogelijk kompleet te maken. Bijvoorbeeld

snel mogelijk compleet te maken. Bijvoorbeeld

door middel van een briefje op het publicatiebord.

door middel van een briefje op het publicatiebord.

9. Indien een team tijdens de kompetitie inkom-

9. Indien een team tijdens de kompetitie incom-

pleet raakt dient men het team zo snel mogelijk

pleet raakt dient men het team zo snel mogelijk

kompleet te maken. tegenstanders spelen tegen

compleet te maken. Tegenstanders spelen tegen

het league gemiddelde (blinde score scratch)

het league gemiddelde (blinde score scratch)
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Artikel 19 Handicap puntensysteem
Huidige regel

Voorstel

Per wedstrijddag kunnen door elk team 15 punten

Per wedstrijddag kunnen door elk team punten

worden behaald. Indien men inclusief handicap

behaald worden door individueel van de directe

gelijk eindigt, gaat het wedstrijdpunt naar die-

opponent te winnen. Per game is er ook een punt

gene met de laagste handicap

te verdienen voor het teamtotaal van de betreffende game. In een trioleague zijn er maximaal 12
punten te verdienen.

Artikel 23 Algemeen
teamkampioenschap
Huidige regel

Voorstel

Aan het einde van ieder seizoen kan de B.V.V. een

Aan het einde van ieder seizoen kan de B.V.V. een

wedstrijd organiseren voor het Algemeen Team-

wedstrijd organiseren voor het Algemeen Team-

kampioenschap. Hiervoor komen in aanmerking

kampioenschap. Hiervoor komen in aanmerking

de titelverdediger, alle leaguekampioenen en

de titelverdediger, alle leaguekampioenen en

de jeugdkampioen. De overige plaatsen (- vrije

de jeugdkampioen. De overige plaatsen (- vrije

banen) worden door het bestuur opgevuld met

banen) worden door het bestuur opgevuld met

de als tweede geëindigde teams, indien nodig

de als tweede of derde geëindigde teams, indien

door loting. We spelen onder de volgende bepal-

nodig door loting. We spelen onder de volgende

ingen:

bepalingen:

Huidige regel

Voorstel

We spelen als man tegen man en als team tegen

We spelen als team one-to-all, het team met de

team. Een team kan maximaal vier punten per

laagste pinfall incl. Handicap ontvangt 1 punt

game behalen.

telkens oplopend met 1 punt voor ieder team dat
een plaats hoger staat. Bij 10 deelnemende teams
ontvangt het beste team dus in totaal 10 punten
voor de gewonnen game

Huidige regel

Voorstel

Men speelt drie games tegen drie verschillende

Men speelt drie games tegen alle andere tegen-

tegenstanders op drie verschillende banenparen.

standers. Elke game is op een andere baan.
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Huidige regel

Voorstel

Eventuele loting voor de als tweede geëindigde

Eventuele loting voor de als tweede, of derde

teams zal plaatsvinden op de Algemene Leden

geëindigde teams zal plaatsvinden op de Al-

Vergadering.

gemene Leden Vergadering. Als deze gehouden
kan worden vóór de afsluitingsavond.

Huidige regel

Voorstel

Dit is een toevoeging, er is geen huidige tekst die

In alle gevallen kan het bestuur beslissen over

we met het voorstel willen vervangen

onderwerpen over het algemeen teamkampioenschap die niet in het leaguereglement zijn opgenomen.

w w w. bv ve l dh ove n . n l

