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Een woord van uw
voorzitter,
GEACHTE LEDEN,

Laat ik het er wat dat betreft bij houden dat wij als
bestuur staan te popelen om weer ‘door’ te mogen.

IK KAN U VERVELEN MET EEN ELLENLANG

Zodra het uitzicht er is, zullen we vervolgstappen

VERHAAL WAARIN HET ‘HET AFGELOPEN

bekend maken via de geijkte kanalen.

JAAR ZO ZOVAAK GEHOORDE’ C-WOORD’ DE

Voor wat betreft bestuurszaken staan wij eigenlijk al

BOVENTOON VOERT, MAAR IK BESPEUR ME ER

zo’n beetje sinds oktober stil, afgezien van een

OP DAT IK HIERMEE OPEN DEUREN AAN HET

incidentele vergadering met de NBF hebben we

INTRAPPEN BEN.

binnen ons eigen bestuur eigenlijk niet heel veel
zaken voorliggen.

Dit is voor ons de reden geweest om (allen op
vrijwillige basis) de helft van de bestuursvergoeding
voor dit jaar terug te laten vloeien in de clubkas.

3 jaar geleden heb ik mijzelf bij Martin gemeld voor
een functie in het bestuur. Dat zelfde jaar ben ik
aangewezen als waarnemend voorzitter. Een jaar
later hebben we het deel waarnemend geschrapt.
Zoals sommigen wellicht bekend is mijn privéleven
de afgelopen jaren een rollercoaster van emoties
geweest, in mei 2020 mochten ik en mijn vrouw na
11 jaar hopen dan eindelijk een zoon in de armen
hebben mogen sluiten.

Wat dát betreft heeft het C-woord voor ons één heel
groot voordeel gehad, met thuiswerken hebben
we hem dagelijks zien opgroeien... Beiden zijn we
minder gaan werken om zoveel mogelijk
contactmomenten met de kleine man te hebben.
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Maar het ‘C-woord’ zal (in de huidige vorm)

Ik heb er meer dan 100% vertrouwen in dat de

hopelijk geen 3 jaar ‘blijven hangen’ en mede

ingeslagen koers van de afgelopen jaren kan

daardoor heeft me dat doen beslissen nu af te

worden voortgezet: Minder kosten maken , extra

zwaaien.

inkomsten zoeken, seniorleden behouden, jeugd
binnenhalen.

Mijn voornaamste prioriteit ligt nu voorlopig
thuis, dat is dé reden dat ik heb besloten ook

Het is mij een eer geweest uw voorzitter te mogen

het bestuur te verlaten. Wel zal ik als vrijwilliger

zijn,

voor de vereniging actief blijven op gebied van

Jos van Bracht

digitalisering en AVG aangelegenheden.

Voorzitter

Voor mij is het moment gekomen om terug te
treden als voorzitter en het stokje over te dragen
aan een door de ALV in functie verkozen voorzitter.
Ramon Hoeks heeft al aangegeven deze functie te
willen bekleden, mochten er andere leden zijn die
zich verkiesbaar willen stellen dan vernemen wij
dit graag.
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Agenda ALV 2021
Hierbij nodigen wij uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering van Bowling Vereniging
Veldhoven, welke gehouden zal worden later in het
jaar in verband met de huidige situatie omtrend
het Corona virus, we communiceren deze datum zo
speodig mogelijk.

Agenda
1.

Opening door de voorzitter.

8.

Agenda Bondsvergadering NBF 19 juni

2.

Mededelingen en ingekomen stukken.

2021.

3.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2020.

9.

Bestuursverkiezing.

4.

Jaarverslagen 2020:

10.

Verkiezing Kascontrole commissie.

		a. Secretariaat.

11.

Voorstellen bestuur.

		b. Wedstrijdsecretariaat.

12.

Rondvraag.

		c. Jeugdzaken.

13.

Sluiting.

5.

Verslag Kascontrole commissie.

6.

Verslag penningmeester.

Reglementair aftredend zijn:

7.

Begroting 2021.

Jos van Bracht, niet herkiesbaar.
Risjard Jansen, Herkiesbaar

Verkiesbaar:
Ramon Hoeks Verkiesbaar als voorzitter,
Vacature bestuurslid
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Notulen alv Bowling
Vereniging Veldhoven d.d.
29 augustus 2020.
1. Opening.

Afmeldingen:
De volgende leden hebben zich afgemeld:

Jos van Bracht, voorzitter, opent de vergadering in

Henk-Jan, Marian, Erwin, Bo, Pieter.

het zaaltje van de bowling en heet de aanwezigen
van harte welkom. Door de coronamaatregelen

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

hebben we ons seizoen moeten afbreken en is de

Ingekomen zijn de stukken voor de

ALV ook verschoven. We zijn blij jullie allemaal te

Bondsvergadering van de NBF, die worden

zien.

behandeld onder agendapunt 8.
Komend seizoen zullen we aanpassingen moeten

Met een minuut stilte herdenken we Theo

maken voor de huisleagues. Er is overleg geweest

Lemmens, die vorig jaar overleden is en bij Michael

met de gemeente Veldhoven en met het

Verhoef, die in het voorjaar overleden is.

bowlinghuis over hoe dat het beste aangepakt kan

De vergadering is bijgewoond door 25 B.V.V. leden,

worden. Concreet betekent het voor de vereniging

die de verschillende leagues als volgt

niet zo veel. Wij kunnen alleen sturen op
bowlingreglementen en bowlingmethoden. Al het

vertegenwoordigden:

andere is horecareglement en een klein stukje IOC/
NSF. Komend seizoen spelen we geen Amerikaans

Dinsdag: Jan, Cynthia, Wilco, Wim, Hannie, Martin,

systeem, maar Europees systeem. Daarbij wordt er

Harry, Linda .

na de games niet gewisseld. Dit is sportief gezien,

Woensdag: Elly, Harrie, Paul, Marianne, Rinie, René,

wat betreft gelijke baancondities misschien iets

Marjo, Jos.

minder eerlijk, maar gezien de coronaregels lijkt dit

Donderdag: Hans, George, Peer, Hannie.

het meest logisch. We houden dit het hele seizoen

Bestuur: Jos van Bracht, Ramon Hoeks,

aan. We hebben het bowlinghuis gevraagd om de

Risjard Jansen, Hans Keeris, Hedwig Staffeleu.

regels, zoals ze nu bekend zijn, met ons te

Leden die op meerdere leagueavonden spelen, zijn

delen.

bij de eerste leagueavond genoemd.
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Sietse vertelt dat het voornaamste is, dat alle

teams op zoek naar een derde speler. Wanneer je

spelers op hun stoel zitten wanneer zij niet aan

eventueel een avond extra wil spelen, neem dan

de beurt zijn. Als er reservespelers mee komen,

even contact op met Ramon.

zitten zij aan de bar. Na het bowlen mag je met
twee personen aan een tafel zitten. Ben je met

3. Notulen algemene ledenvergadering Bowling

meer personen, dan moet je anderhalve meter

Vereniging Veldhoven, d.d. 15 mei 2019.

afstand houden. Bij binnenkomst wordt gevraagd
de handen te ontsmetten. Iedere speeldag worden

Ramon heeft de nieuwe lay-out van onze

van alle spelers persoonlijke gegevens gevraagd, in

jaarstukken verzorgd, waar wij heel blij mee zijn.

te vullen op een lijstje. Dit lijstje wordt twee weken

Het ziet er goed uit.

bewaard, daarna wordt het vernietigd. Iedereen

De notulen worden per pagina doorgenomen.

krijgt zijn eigen rekening, voor baanhuur en con-

De notulen worden vastgesteld, met dank aan

sumpties, aan het einde van de avond kan ieder-

Hedwig Staffeleu.

een komen pinnen. De namen worden ingevoerd
door het personeel.

4. Jaarverslagen.

Het personeel komt de drankje opnemen, zodat

a. Verslag van het secretariaat.

niemand naar de bar loopt.
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld een lijst

Hedwig geeft een toelichting/aanvulling. Omdat

te maken per league, zodat iedereen allen hoeft te

de stukken al zo lang klaar zijn is er intussen ook al

tekenen. Vanuit de AVG kan dit niet, dan ligt er een

weer wat gebeurd.

lijst met alle gegevens zichtbaar.

Wat betreft de bijeenkomsten met de gemeente:
Op de eerste bijeenkomst met de gemeente heeft

Wij waren van plan om ons Sponsorplan onder de

de wethouder Daan de Kort zich voorgesteld en

aandacht te brengen, maar hebben dit in verband

heeft hij zich laten uitnodigen bij de verenigingen.

met corona uitgesteld. Het is niet de juiste tijd om

Wij hadden hem uitgenodigd voor het

mensen en bedrijven persoonlijk te gaan

jubileumtoernooi, maar dit ging door ziekte niet

benaderen.

door.
We hebben startbijeenkomst bijgewoond om te

Ramon vertelt dat we het plan doorgesproken

komen tot een Lokaal Sportakkoord. Dat is het

hebben met de enige ‘vriend van Veldhoven’ die

sportakkoord dat alle gemeenten kunnen maken

nog over was en we een akkoord bereikt hebben

en aanhaakt aan het Nationaal Sportakkoord. De

over hoe we het plan willen inzetten. We willen

gemeenten kunnen drie doelen kiezen (uit zes

kijken of we ook met kleinere bedragen sponsoren

doelen van het Nationale akkoord) en daar komt

aan onze vereniging kunnen binden. We hebben

ook een budget voor. Veldhoven heeft gekozen

een lijstje gemaakt waarop te zien is, wat de BVV

voor: inclusief sporten (iedereen kan meedoen),

biedt aan sponsoren (per bedrag). We gaan binnen

vitaliteit van de aanbieders (weet je genoeg

en buiten de vereniging kijken voor sponsoren.

van doelgroepen, genoeg vrijwilligers), positief

Het lijstje kunnen we op de website zetten, ook op

sportklimaat (roken, gezond eten kantine, veilig

facebook.

sporten). Intussen is het Lokaal Akkoord getekend,
ook namens onze vereniging.

Leagues: Ramon geeft aan dat op de meeste

Er is een sportraad opgericht in Veldhoven. De

avonden de meeste teams blijven. We hebben wel

eerste bijeenkomst is in september, waarvoor we

leden ingeleverd. Zoals het er nu naar uitziet heb-

ons ook hebben aangemeld.

ben we op dinsdag zeven teams, op de woensdag

Dit jaar komt er geen sportmarkt. Als alternatief

zouden we van negen naar acht teams gaan en op

konden verenigingen zich aanmelden voor een

donderdag blijven er zeven teams. Bij de jeugd valt

krantje. Daar hebben we gebruik van gemaakt.

een lid af vanwege de leeftijd, maar is er ook weer

Ons idee was een toernooitje te houden voor

een nieuw lid bijgekomen. Op dinsdag zijn er twee

mensen van buiten de vereniging, op 19
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september. Wij willen daarbij één lid van de

activiteiten niet hebben kunnen doen. We hebben

vereniging per baan, of banenpaar uitnodigen om

ook niet zoveel uitgegeven en vinden het nu ook

aanwijzingen te geven.

niet het juiste moment om bij hen aan te kloppen.

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan

Uiteraard gaan we hen wel weer een bedankje

Hedwig Staffeleu voor het maken van het verslag.

sturen en vragen of zij het komend seizoen weer
mee willen doen.

b. Verslag van het wedstrijdsecretariaat.

Uit de vergadering wordt gevraagd of Sjors
Sportief nog doorgaat. Dit voorjaar is het vervallen,

Ramon geeft een toelichting. Voor 2019 hebben

maar in de maand juli was daarvoor een alter-

we een gevuld verslag, we hebben alles kunnen

natief. Wij hebben drie avonden kinderen ontvan-

spelen. Dat zal komend jaar misschien wel anders

gen, er waren bijna zestig deelnemers. We hebben

zijn.

er zo voor gezorgd dat de kinderen kennis konden

Het brunchtoernooi is goed bevallen. Met het BVV

maken met bowlen. Een kind wordt lid.

toernooi hebben we zowel sportief als financieel

Het verslag wordt gekeurd, met dank aan Ramon

een mooie stap kunnen maken, met 120

Hoeks voor het maken van het verslag.

deelnemers was het vol. Het eindejaarstoernooi
heeft het succes van het voorgaande jaar voort-

5. Verslag Kascontrolecommissie.

gezet.
We denken dat we op de goede weg zijn wat

Hans vertelt dat de kascontrole op 18 augustus

betreft de toernooien. Als leden nog ideeën heb-

heeft plaatsgevonden. Vorig jaar zijn Rob Hulsman

ben over het soort toernooien op onze kalender,

en Linda van de Sande gekozen op de ALV. Om-

staan we daar natuurlijk voor open.

dat Rob geen lid meer is, heeft Harry Biesta, die

Er staat nog een bijzonder sportresultaat van 2018

reserve was, zijn plaats ingenomen.

vermeld, omdat we dit vorige keer vergeten waren.

Harry doet verslag. Linda en ik hebben op 18

Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het BVV

augustus 2020 de kas gecontroleerd. De stukken

toernooi aangemeld is. Dit is het geval. Omdat het

zagen er goed uit en hebben niet geleid tot bijzon-

dit jaar een onzekere situatie is, hebben we

dere op- of aanmerkingen. De stukken gaven een

verschillende scenario’s wat betreft het aantal

nauwgezet beeld van de gevoerde administratie

deelnemers. Ook de NBF is coulant. Mocht het

en het gevoerde financieel beleid.

toernooi niet door kunnen gaan, dan krijgen we

We adviseren derhalve de Algemene Ledenver-

geen boete en schuiven de inschrijfkosten een jaar

gadering, met dank aan de penningmeester voor

door.

het vele werk, het bestuur van Bowling Vereniging

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan

Veldhoven, met betrekking tot het door de vereni-

Ramon Hoeks voor het maken van het verslag.

ging gevoerde financiële beleid te dechargeren.
De vergadering dechargeert het bestuur voor het

c. Verslag van de Jeugd.

gevoerde financieel beleid over 2019.

We zouden de competitie met vier jeugdleden

6. Verslag van de penningmeester.

starten, maar in de zomervakantie kregen we een
paar aanvragen voor proeflessen. Uiteindelijk zijn

Hans legt uit dat we met een verlies van 900 Euro

we het seizoen gestopt (door corona) met negen

eindigen. Dit is met name veroorzaakt door de

jeugdleden. Nu zullen we weer starten met acht of

kosten van het veertig jarig jubileum, waarvoor we

negen leden.

in het verleden te weinig hebben kunnen sparen.

We hebben in 2019 alle activiteiten voor de jeugd

Na aftrek van de reservering en de subsidie die we

kunnen houden. Aankomend seizoen gaan we

van de gemeente kregen, blijven er nog 1883 Euro

met twee teams regionaal spelen.

aan kosten over. Halen we die van de 900 Euro

Dit jaar hebben we nog geen facturen naar de

verlies af, hebben we operationeel gezien een plus

jeugdsponsoren gestuurd, omdat we dit jaar veel

van 900 Euro gedraaid.
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De plus komt met name doordat we betere

gloop van leden.

toernooien hebben gedraaid. Daarnaast hebben

De begroting is goedgekeurd.

we ook op de kosten gelet. De digitalisering van
de jaarstukken bespaart drukkosten. We hadden

8. Agenda Algemene Leden Vergadering van de

geen administratiekosten, door veel digitaal en per

NBF, d.d 15 juni 2019.

mail te doen.
Aan de inkomstenkant zien we dat de contributie

De bondsvergadering wordt dit jaar gehouden in

nog steeds hetzelfde is. Het ledenaantal loopt wel

Leusden. Wij denken dat dit vanwege de ruimte is.

langzaam terug. Ook in de begroting nemen we

Er zijn drie punten die in stemming worden

aan dat we er nog een stukje op achteruit gaan.

gebracht. Een voorstel voor wijziging van Artikel

De subsidie van de gemeente, voornamelijk

312, bijzonder sportresultaat, wordt voorgesteld.

bedoeld als ondersteuning van jeugdactiviteiten

De belangrijkste wijziging heeft te maken met de

(Sjors Sportief, Sportmarkt) was 1045 Euro. Voor

string technologie. Als spelen op de nieuwe banen

2020 is de subsidie 1010 Euro en die is ook al

goedgekeurd wordt, komt er waarschijnlijk een

ontvangen. Na 2020 gaat de gemeente Veldhoven

kleine s ergens op het certificaat te staan, zodat je

zich heroriënteren op de subsidie aan

kunt zien op welke baan het bijzonder sportresul-

sportverenigingen. Voor 2021 tot 2023 komt er

taat behaald is.

nieuw beleid en dat is nog afwachten hoe dat er

Voorstel wijziging Artikel 304, de wedstrijdleider

uit gaat zien.

van de league is verantwoordelijk voor het door-

We hebben nog inkomsten gehad uit de

geven van de bijzondere sportresultaten.

vriendenloterij en de grote clubactie.

Vaststellen van het evenementenplan. Dat plan

De opbrengst van de toernooien is hoger terwijl de

ligt er al langer en gaat over de toernooien en

uitgaven minder hard zijn gestegen.

evenementen die de NBF komend jaar en de jaren

De totale inkomsten komen uit op 9500 Euro, de

daarop wil uitvoeren. Er staan niet veel nieuwe din-

begroting voor 2020 is iets lager. Die komt uit op

gen in. Zoals gebruikelijk wordt de contributie voor

9300 Euro.

komend jaar geïndexeerd, er komt 0.65 Euro bij.

Kijken we naar de uitgaven, dan zijn de kosten

Het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2021 van de

voor de website en de computerkosten wat

NBF zin afgelopen donderdag pas binnenge-

gestegen, Dit komt met name omdat we een of-

komen, dus nog niet in het bestuur besproken.

fice 365 abonnement hebben waarmee we

Enkele punten uit het Jaarverslag van de NBF:

onderling kunnen communiceren. Aan de

In het jaarverslag van 2019 valt op dat er nog maar

bankkosten voor het bankpakket kunnen we niet

99 verenigingen aangesloten zijn bij de NBF. Posi-

ontkomen, dat is bij iedere bank zo. Onder de

tief voor de toekomst is dat bij 37 verenigingen het

bestuurskosten en vergaderingen vallen o.a. de

ledenaantal gestegen is.

bedankjes aan leaguebesturen, scoreverwerkers,

De NBF evalueert de vijf punten die hadden en

kosten ALV, bestuursvergaderingen, vergadering

wat daar het afgelopen jaar aan gedaan is.

leaguebesturen. Onder de representatiekosten

In het kader van ‘de NBF is er voor alle bowlers’ is

vallen o.a. reiskosten voor de bondsvergadering en

de opzet van de Nationale Kampioenschappen

jubilarissen en bijzondere sportresultaten.

aangepast. Iedereen kon inschrijven. De doven-

Kosten van toernooien waren 6500 Euro. Voor

sportbond is geholpen met een ledenwerfactie in

komend jaar is het een beetje afwachten.

Arnhem, met als resultaat een nieuwe vereniging.
Er is een onderzoek gedaan maar de voorkeuren

7. Begroting.

van jeugdigen en jong volwassenen. Daar zijn
nieuwe ideeën uit voort gekomen, maar deze

Wat betreft de begroting komen we uit op een

worden niet beschreven.

positief resultaat van 560 Euro. Daarvan willen we

De overdracht van het bedrijfsbowlen is nog niet

550 Euro reserveren voor het 45 jarig jubileum.

gelukt.

In de cijfers is rekening gehouden met een teru-

In het kader van het punt ‘de NBF gaat mee met
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de tijd’ is er een samenwerking aangegaan met

Bondsvergadering ook duidelijk benoemd door de

Lanetalk. Dit is een app voor het bijhouden van

NBF. Hans geeft aan dat de gemiddelde leeftijd

live scores en statistieken. Het is de bedoeling dat

van de BVV het afgelopen jaar wat gedaald is, van

leden en niet leden daar toegang toe krijgen. De

53 naar 49 jaar. Dit komt onder andere doordat we

NBF heeft meer gecommuniceerd over hun online

weer wat meer jeugdleden hebben.

diensten en dat heeft gezorgd voor een toename

Enkele punten van het jaarplan 2021:

van het aantal gebruikers. Zesentwintig verenigin-

Bob Schut beschrijft in het voorwoord dat de NBF

gen (is 7 meer) gebruiken de huisleaguemodule.

net als ieder aan veel heeft moeten aanpassen en

Zesentwintig verenigingen gebruiken de toernooi-

laten vervallen in verband met corona. Men heeft

module (is 13 meer).

bijvoorbeeld twee videovergaderingen met de

Tweeëndertig verenigingen gebruiken de inschri-

verenigingen gehouden om te brainstormen.

jfmodule (is 16 meer).

Dezelfde vijf punten als in het jaarverslag worden

Wat betreft het punt ‘evenementen en organisatie’

beschreven.

heeft de youtube serie Meesters van het bowlen

‘De NBF is er voor alle bowlers’: de NBF wil acti-

een vervolg gekregen met de serie Champions

ever aan de slag met de verenigingsmonitor. Het

League of Bowling. Daar zijn drie afleveringen van

afgelopen jaar heeft onze vereniging deze ook

gemaakt die 7000 keer bekeken zijn. In Dene-

ingevuld. Men wil het netwerk rondom aangepast

marken is dit zelfs op tv uitgezonden.

bowlen verder ontwikkelen met behulp van de

Onder het punt ‘de NBF is een stabiele organisatie’

werkgroep G bowlen. De communicatie wordt

is er een aanvraag gedaan bij het NOC/NSF inno-

meer op maat per doelgroep aangeboden. Er

vatiefonds. Dit is positief beoordeeld, hieruit wordt

staan level 1 en level 2 opleidingen gepland en

de Lanetalk gefinancierd. Op het Bondsbureau is

er wordt bekeken hoe het tweehandig bowlen

een vrijwilliger bij gekomen die de Topsport gaat

geïntegreerd kan worden in de opleidingen. Het

ondersteunen.

trainer/coach programma voor de nationale coach-

Onder het punt ‘De NBF doet met Team NL

es wordt on 2021 afgerond.

mee om de prijzen’ beschrijven ze de toernooien

Onder het kopje ‘de NBF gaat mee met de tijd’

waaraan het team heeft meegedaan en de resul-

wordt de String Technologie gevolgd, zowel in

taten.

eigen land als internationaal. De NBF gaat samen

Daarna volgen de verlies- en winstrekening, de

met Lanetalk de eerste evenementen voor recre-

controle van de accountant.

anten organiseren. Leden moeten in 2021 automa-

De financiële commissie geeft aan dat het resul-

tisch toegang tot de app krijgen.

taat in de organisatie is verbeterd ten opzichte

Wat betreft de evenementen is het afgelopen jaar

van de begroting is verbeterd met ruim 35.000

een heleboel niet doorgegaan en die staan voor

Euro. Het resultaat van producten en diensten is

volgend jaar weer op de kalender, bijvoorbeeld de

verminderd ten opzichte van de begroting met

European Youth Championships in Tilburg en de

bijna 10.000 Euro. De projecten zijn beter dan

Nederlandse Kampioenschappen nieuwe stijl in

begroot, met ruim 7000 Euro. Op de begroting

Warmond.

was een negatief resultaat opgenomen van ruim

Wat betreft ‘de NBF is een stabiele organisatie’

40.000 Euro, dat is uitgekomen op een verlies van

streeft men naar 12.000 bowlers in 2023. In 2021

bijna 7000 Euro, dus heeft de NBF niet heel slecht

wil men naast de NBF businessclub met bowlin-

gedraaid. Punt van zorg blijft het dalende lede-

gondernemers kijken naar kansen om het bowlen

naantal. De financiële commissie stelt voor om het

te promoten en kansrijke doelgroepen te binden.

bestuur decharge te verlenen.

Men blijft actief op zoek naar vrijwilligers die het

Uit de vergadering wordt opgemerkt dat er in het

bondsbureau kunnen ondersteunen.

overzicht van ledenaantallen geen aantallen bij de

Onder het punt ‘NBF doet met Team NL mee om

balk worden weergegeven en dat de NBF aan het

de prijzen’ is een lijstje gemaakt van activiteiten

vergrijzen is. De aantallen weten wij ook niet, dat

waar Team NL aan mee gaat doen.

kunnen we wel navragen. De vergrijzing is vorige

We hebben een CV gekregen van Christian de
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zijn CV staan veel activiteiten op gebied van com-

kampioenschappen door de week, op de

municatie en marketing.

leagueavonden te spelen. De NBF verplicht
ons om de finale in het weekend van 13 en 14

9. Bestuursverkiezing.

maart te houden, we zouden de week daarvóór

Hedwig Staffeleu is aftredend en herkiesbaar.

dan de voorronden willen spelen. Het minimaal

Zij wordt met algemene stemmen herkozen.

aantal games dat men moet spelen is tien
games inclusief de finale (voor afvaardiging

Op dit moment in de vergadering willen we

naar de Dag der Kampioenen). Ons voorstel zou

onze jubilarissen in het zonnetje zetten. Niet

worden om de voorronden over vijf games te

alle jubilarissen zijn vandaag aanwezig, zij zullen

spelen (in plaats van zes). We willen de bubbels

op een ander moment namens de vereniging

terugbrengen, op handicapbasis. De eerste

bedankt worden.

drie games tellen daarvoor mee. Als je je als

Hans, Rinie en Bo zijn 121/2 jaar lid en krijgen een

dubbel plaatst (maximaal zes plaatsen) is er

vaantje en een bos bloemen.

een finale van drie games, die alleen voor het

Marian en Pieter zijn 25 jaar lid en krijgen een

dubbelklassement tellen. Op de andere vier banen

aandenken en een bos bloemen.

willen we dan de jeugdfinale van de plaatselijke

Marjo, Martin en Marian zijn 40 jaar lid. Voor dit

kampioenschappen laten spelen. Zo krijgen zij ook

jubileum hebben we een oorkonde gemaakt.

meer aandacht binnen de vereniging. Aansluiten

Daarnaast is er natuurlijk ook een bloemetje.

aan deze finale willen we dan de klassenfinale
spelen, zoals we deze nu kennen. Iedere klasse

10. Verkiezing kascontrolecommissie.

heeft minimaal drie finaleplaatsen en de overige

We bedanken de leden van de

plaatsen worden naar rato verdeeld. Er worden vijf

kascontrolecommissie.

games gespeeld.

Linda heeft in de kascontrolecommissie gezeten

Wat betreft de kosten willen we de leden

en wil dat komend jaar weer doen.

tegemoet komen. Omdat de toernooien

Ook Harry zat in de kascontrolecommissie.

goed gedraaid hebben, willen we de

Hij was reserve en is opgeroepen, waardoor hij

clubkampioenschappen aanbieden met een

drie jaar achter elkaar in de commissie zat. De

gesponsorde finaledag vanuit de vereniging. De

vergadering is akkoord dat hij volgend jaar weer in

kosten voor deelname zouden dan 12.50 Euro per

de commissie zit.

persoon zijn.

Martin biedt zich aan als reserve lid.

Vraag: als je dubbelfinales speelt, speel je dan op
de finaledag acht games? Ja, dat klopt.

11. Voorstel van bestuur.

Vraag: tellen de dubbels mee voor het totaal? Nee.

Ramon licht het voorstel voor een nieuwe opzet

Ze tellen wel mee voor het pasgemiddelde.

van de Plaatselijke Kampioenschappen toe.

Wat staat daarover in het evenementenplan?

Het bestuur zou graag zien dat meer leden

Jeugd en senioren spelen een ander aantal

meedoen aan de Plaatselijke Kampioenschappen.

games, dan is de een klaar en de ander speelt

We krijgen dan ook een afspiegeling van

nog?.

onze vereniging en een eerlijkere verdeling

Ramon antwoordt dat de dubbels en jeugd

van de klassen. Daarom stellen we voor de

tegelijkertijd finale spelen, drie games. Dus zij zijn
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gelijk klaar. De dubbels worden georganiseerd als

samenspraak met de bowlingeigenaar vinden

een side event. Het zou zo georganiseerd mogen

om een datum te kiezen, maar de NBF geeft aan

worden. De NBF ziet hier geen haken en ogen aan.

dat wij heel ver van te voren weten wanneer het

Vraag: de eerste drie games tellen als dubbel.

kampioenschap is. Zij gaan er niet van uit dat in

Wat als je daar niet aan mee wilt doen? Dan kan

september, maart al volgepland zit. Zij zeggen

je dat van te voren aangeven en wordt je uit het

het te bekijken wanneer dat zich onverhoopt

dubbelklassement gehouden.

voordoet.

Vraag: worden de finales op zaterdag of zondag

Aangegeven wordt dat dit idee in ieder geval niet

gespeeld? De voorkeur is voor zondag. Op

vanuit de NVB komt. Zij vinden het een bezwaar

zaterdag kan er eventueel nog een voorronde

dat de NBF op deze manier bepaalt wat zij moeten

georganiseerd worden om iedereen de kans te

doen. Op de bondsvergadering vorig jaar was er

geven mee te doen.

best veel protest, maar de NBF wil dit toch een

Vraag: wordt dit zondag vroeg? Ja we zullen

jaar proberen. Lastig is daarbij dat dit vanuit het

ongeveer dezelfde tijden aan houden als we

evenementenplan geregeld wordt, daar is de

gewend zijn, zodat de prijsuitreiking rond de

inspraak lastiger.

middag is.

Ramon geeft aan dat we, los van de datum, graag

Vraag: is het weekend voor heel Nederland

op de nieuwe manier willen gaan spelen.

verplicht? Ja, dat komt onder andere

Vraag: spelen we Europees? Ja, dat deden we al.

vanuit toernooi organisatoren. Plaatselijke

Maar als er nog meer aanpassingen nodig zijn

kampioenschappen staan niet op de

(in verband met corona) dan zullen wij die vóór

wedstrijdkalender, dus die zie je niet als je een

inschrijving bekend maken.

toernooi aanmeldt. Ze willen dit in ieder geval een

De vergadering is unaniem voor dit voorstel.

jaar proberen.
Vraag: en de dubbelleden? We hebben niet heel

Het tweede voorstel is een nieuw logo voor onze

veel dubbelleden. Met Mill zouden we redelijk

vereniging.

goed uitkomen, zij spelen finale vaak op zaterdag.

Officieel voeren wij nog het logo zoals dit geweest

Misschien met Eindhoven kijken als dat nodig

is vanaf de oprichting van de vereniging. Inde

is. NBF erkent dit probleem ook. Aan de andere

tussentijd zijn er verschillende aanpassingen

kant, als dubbelleden in meerdere verenigingen

gedaan, die niet in stemming zijn gebracht.

kampioen worden, kan de ‘andere’ vereniging

Ramon heeft een moderner logo gemaakt, dat wij

niemand afvaardigen.

graag zouden gaan voeren. Een van de redenen

Vraag: wat als dubbelleden dan niet in de finale

dat we een aanpassing willen is dat we van de

komen omdat zij bij een andere vereniging ook

oudere logo’s geen moderne bestanden hebben.

in de finale staan. Als zij afmelden mag de plaats

Wanneer we iets op de site willen zetten, een

opgevuld worden, blijven ze weg dan vervalt de

banner willen of elders iets aan moeten leveren,

plaats.

hebben we geen bestandsformaat dat zich

Vraag: De NBF verplicht de datum van de

daarvoor leent. We denken dat hetg logo nog

Plaatselijk Kampioenschappen, dus verplicht zij

steeds herkenbaar is voor iedereen.

eigenlijk ook de bowlingeigenaren. Wij hebben

Een voorstel uit de vergadering is om EST weg te

aangegeven dat wij het aan de verenigingen in

laten. Bijvoorbeeld vervangen door ‘sinds 1979’.
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Er zijn ook mensen die het leuker vinden om de

regels in moet vullen. De veiligheidsregels bepalen

oprichtingsdatum te blijven gebruiken, zoals het

hoe we het moeten doen. Als het voor ons spel

nu is.

nodig is om te wisselen, mag er na iedere game

Uiteindelijk is iedereen het erf mee eens dat ‘we

gewisseld worden.

‘sinds’ gebruiken en dat de oprichtingsdatum

Het aanmelden van spelers moet gewoon iedere

gebruikt wordt.

dag, individueel. Geen lijsten neerleggen, de
lijstjes van de ondernemer worden daarvoor

Voordat we aan de rondvraag beginnen, wil de

gebruikt. De briefjes worden bij de baan

voorzitter iets delen. Jos vertelt dat hij in mei vader

neergelegd en opgehaald door het personeel. Als

is geworden van een zoon. Hij heeft vorig jaar

je meerdere keren per dag binnenkomt, moet je

al aangegeven dat hij mogelijk minder tijd zou

ook meerdere keren tekenen.

hebben voor de vereniging. Het voorstel was toen

De voorzitter reageert dat het aanmelden al niet

ook om hem voor één jaar als voorzitter te kiezen.

meer in onze voorschriften staan. Er staat nu ‘wij

Afgelopen weken heeft er overleg plaatsgevonden

volgen de regels van het bowlinghuis’. Dat is voor

met Ramon, Hans en anderen over hoe deze

de vereniging voldoende.

situatie het beste aan te pakken. Besloten is dat

De ondernemer geeft aan dat de rekening met

Jos tot de volgende ALV de functie op papier

pin betaald mag worden, maar ook contant. Het

voert. Gedurende deze periode gaat Jos afbouwen

lijkt het gemakkelijkste dat het prijzengeld (wat

en gaat Ramon opbouwen. Op de ALV kan dan

in het zakje zit) bij de ondernemer blijft en aan

gestemd worden of Ramon de voorzitter wordt.

het einde van het jaar aan de vereniging wordt

Op dat moment wordt ook bekeken of Jos in het

betaald. Dat scheelt veel administratie.

bestuur blijft.

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat
dit voor de leaguebesturen ook werk scheelt.

12. Rondvraag.

Een andere mening is dat het geld van de

Wim, ondernemer geeft aan blij te zijn met de

vereniging is. Het is best een groot bedrag als

verandering in het bestuur. Hij geeft aan dat

je het over alle leagues bekijkt en je weet niet

de communicatie de laatste tijd niet zo goed

wat er gaat gebeuren in coronatijd. Om het de

verlopen is.

leaguebesturen gemakkelijker te maken zouden

Wat betreft het spelen van de drie games

de leden het geld ook rechtstreeks aan de

Europees: er staat nergens dat je niet van

leaguebesturen kunnen overmaken, aan het eind

baan mag wisselen. Er staat alleen in de

van het seizoen.

veiligheidsvoorschriften dat je zo min mogelijk

Voorgesteld wordt om erover te stemmen. Een

moet verplaatsen. Als het voor het spel nodig is,

andere mening is om het per league te vragen.

mag je wisselen.

Een van de leaguebestuurders geeft aan dat het

Reactie: binnen het bestuur is ervoor gekozen

risico om te geld eventueel niet terug te krijgen

geen baanwissel te doen, om contacten zoveel

even groot is als je het bij de leaguebesturen laat.

mogelijk te beperken.

De voorzitter stelt voor om dit punt op de agenda

De ondernemer geeft aan dat het niet aan het

te zetten bij de opening van het seizoen. Hij stelt

bestuur is, niet aan de NBF en ook niet aan het

wel voor dat er één lijn getrokken wordt over alle

NOC/NSF om te bepalen hoe de ondernemer de

avonden.
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Gevraagd wordt dat we doen met de

Wij gaan dan wel aangeven dat er bij ons op de

leaguegelden 2019-2020. Het bestuur heeft

ALV vragen zijn wat betreft het evenementenplan.

hierover gedacht om de beslissing daarover aan

Risjard geeft aan dat hij de laatste tijd wat minder

de league zelf te laten. De leaguebesturen doen

tijd had voor het bestuur en bedankt de overige

dat in overleg met de leden. Uit de vergadering

bestuursleden ervoor dat alles geregeld hebben in

komt het voorstel dit jaar niets extra’s in het

deze moeilijke tijd. De vergadering sluit hierbij aan

zakje te doen. De voorzitter geeft aan dat dit een

met een applaus.

beslissing kan zijn, maar dat is aan de league.
Mensen die gestopt zijn, zouden hun geld kunnen

13. Sluiting.

terugvragen.

Jos bedankt de aanwezigen voor hun komst en

Uit de vergadering komt een reactie

hun ideeën en feedback tijdens de vergadering.

van Martin, de voormalig voorzitter van

Het bestuur wenst iedereen sportief, gezond,

de bedrijfssportvereniging, over het

hopelijk coronavrij seizoen.

evenementenplan. Het G-bowlen staat er
wel is, dat is nieuw. Maar hoewel er ja gezegd
is tegen het bedrijfsbowlen, staat er niets
over in het evenementenplan. Er zouden
10 mei kampioenschappen georganiseerd
worden en men wilde naar Berlijn. Daarvoor
had men in februari echter al aangemeld
moeten zijn. Inmiddels heeft degene die
landelijke vertegenwoordiger zou zijn, zich
weer teruggetrokken. Vraag van het bestuur:
op welk moment is er ‘ja’ gezegd? Dit is eind
vorig jaar gebeurd. We gaan dit navragen op de
Bondsvergadering. Misschien gaat de voormalig
voorzitter zelf ook nog vragen stellen aan de NBF.
Er staat ook niets in over het Eurofestival dat
volgend jaar van 23 tot 27 juni gehouden zou
worden in Arnhem. Bowlen is dan in Arnhem
en Nijmegen. Ook vanuit ‘Sport en Zaken’
wat een onderdeel is van de NOC/NSF is niets
meer vernomen. Er zijn al wel baanschema’s
opgesteld en er is contact geweest met een
evenmentenbureau uit OSS maar is niets meer
over gecommuniceerd. Het bestuur heeft hierover
nog helemaal niets gehoord. Vraag is of het
bestuur hierover vragen moet stellen of dat Martin
dat beter zelf kan doen, hij weet hier veel meer
van. Martin geeft aan dat hij het zelf gaat doen.

Hedwig Staffeleu
Secretaris
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Jaarverslag Secretariaat
2020.

Vanuit De NBF en de gemeente Veldhoven
Samenstelling van het huidige bestuur:

hebben we regelmatig informatie en corona

Voorzitter: Jos van Bracht.

updates gekregen, ook vragenlijsten. Wanneer er

Secretaris: Hedwig Staffeleu.

een reactie gevraagd werd, hebben we daaraan

Penningmeester: Hans Keeris.

meegedaan.

Jeugdzaken en wedstrijdzaken: Ramon Hoeks.
Bestuurslid: Risjard Jansen

Veel minder bestuursvergaderingen dan normaal,
daarvoor in de plaats vele appjes en mails om toch
dingen af te stemmen. Geen leaguebestuursvergadering, omdat het binnen de regels gewoon niet

Het was een raar jaar, 2020. Dat alles anders

kon. En digitaal vergaderen met de NBF.

was in verband met corona, daar had iedereen

In maart moest de competitie stoppen en zagen

mee te maken. Het is ook duidelijk zichtbaar in

we onze leden een lange tijd niet meer. We dacht-

onderstaand staatje.

en aan een actie, maar kregen toen het idee van
een van onze leden om een belronde langs de
leden te houden. Daar heeft het bestuur gehoor

Het bestuur is in bovenstaande samenstelling ple-

aan gegeven en alle leden zijn gebeld met de vraag

nair dan wel in subcommissie als volgt

hoe het met hen ging. Het was fijn om elkaar weer

bijeengekomen:

eens te horen.

Bestuursvergaderingen: 3.

Gelukkig konden we net voor de start van het

Leaguebestuursvergaderingen: -

nieuwe seizoen nog wel een ALV houden.

Bondsvergadering N.B.F digitaal.: 1.

Ook het nieuwe seizoen moesten we helaas al na

NBF Verenigingsoverleg Digitaal: 4.

een paar weken stoppen. Alleen de jeugd heeft

Informatieavonden Gemeente Veldhoven: 2.

nog kunnen bowlen tot half december.

Er heeft verschillende keren informeel overleg

Aan het eind van het jaar heeft het bestuur een

plaatsgevonden met de bowlingondernemer.

kerstgroet naar alle leden gestuurd, met de hoop
dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten binnen
de vereniging.
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Voor het volgende seizoen zijn de volgende

De mensen van de Sportraad stelden zich voor:

vacatures ontstaan:

Myrthe Hinskens, Rutger Smak Gregoor, Erwin
Zimmerman, Rutger van Deursen en Thijs Slegers.

Jos van Bracht is aftredend en niet herkiesbaar.

Het Veldhovens Sportakkoord werd gepresenteerd.

Risjard Jansen is aftredend en herkiesbaar.

Door middel van een interactieve activiteit werd

Ramon Hoeks is verkiesbaar als voorzitter.

tussen de verenigingen informatie uitgewisseld
over negatieve en positieve effecten van de coro-

Leden worden van harte uitgenodigd zich

nacrisis. In enkele gevallen konden verenigingen

kandidaat te stellen.

elkaar bijvoorbeeld helpen door accommodatie
aan te bieden.

In het seizoen 2018/2019 wordt er gespeeld in 4
huisleagues:

Bondsvergadering NBF.

Dinsdagavond:

6 teams.

De 90 leden van de Nederlands Dovensportbond

Woensdag jeugdleague: HCP singel league.

zijn geïntegreerd en maken deel uit van de NBF.

Woensdagavond:

7 teams.

De EK jeugd zijn al verschillende keren verschoven.

Donderdagavond:

7 teams.

In overleg met de ETBF is besloten dat de organisa-

Vrijdagavond:

heeft nog niet kunnen starten.

tie van het eerstvolgende kampioenschap in
handen blijft van de NBF.

Bij de opening van het seizoen hebben we de leden

Notulen,

besluitenlijst

van

2019

worden,

van de leaguebesturen en onze scoreverwerkers

goedgekeurd.

met een attentie bedankt voor hun inzet. Ramon

Het negatieve resultaat dat begroot was (40.00

heeft er weer een persoonlijk tintje aan gegeven.

Euro), is veel minder groot uitgevallen, namelijk
6000 Euro.

Gemeente Veldhoven

Bestuur en bondsbureau hebben regelmatig
contact met de leden van de financiële commissie

We hebben de tweede bijeenkomst om te komen

op momenten dat het nog mogelijk is om dingen

tot een Lokaal Sportakkoord bijgewoond. Het was

bij te stellen.

een avond waarop de drie thema’s die de

De vergadering dechargeert het bestuur voor het

Veldhovense

verenigingen

hebben

gekozen,

in 2019 gevoerde beleid.

werden uitgewerkt. De thema’s zijn: inclusief

Het jaarplan en de begroting 2021 worden aan de

sporten (iedereen kan meedoen), vitaliteit van de

hand van sheets gepresenteerd. Daarbij staan de

aanbieders (heb je genoeg vrijwilligers, weet je

vijf pijlers waarop de NBF het beleid afstemt

genoeg over de aanpak van doelgroepen etc),

centraal.

positief sportklimaat.

Die pijlers zijn:

De bedoeling was om dit akkoord met een

- De NBF is er voor alle bowlers.

feestelijke bijeenkomst te presenteren, maar dat is

- De NBF gaat mee met de tijd.

kon helaas niet doorgaan in verband met corona.

- De NBF loopt voorop in evenementenorganisatie.
- De NBF is een stabiele organisatie.

In september waren we aanwezig op de eerste

- De NBF doet met Team NL mee om de prijzen.

Veldhovense Sportavond.

Naar aanleiding van het evenementenplan wordt
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vanuit de vergadering opgemerkt dat er vanuit de

rona en hoe verenigingen daarmee omgaan een

NBF te weinig gecommuniceerd wordt met de

belangrijk thema. Bijvoorbeeld ideeën wat betreft

ondernemers. Geantwoord wordt dat NVB en NBF

het contact houden met leden, wat zijn de gevol-

regelmatig bij elkaar komen. Het bestuur merkt

gen voor de verenigingen, wat gaan we doen op

wel dat niet alle ondernemers op de hoogte zijn

het moment dat we weer open gaan etc. Daarbij

van wat er in die bijeenkomsten besproken is.

wisselen de verenigingen ook onderling ideeën uit.

Ook de verplichte datum van de Plaatselijke

Iets wat de BVV bijvoorbeeld ingebracht heeft is

Kampioenschappen komt aan bod. De NBF geeft

onze dubbelleague, waarbij niet leden met een lid

aan dat het moeilijk is om regels te bedenken waar

van de vereniging gooien. Dat heeft een mooi ar-

alle 100 ondernemers het mee eens zijn. Elco

tikel opgeleverd in Bowlen.

Gorter geeft aan dat de ondernemer vrij is om de
finale op een doordeweekse dag te laten spelen. Er

Veldhovens Weekblad

zou staan dat op 14 maart geen toernooien

Ramon heeft een stukje geschreven om de start

gespeeld mogen worden. De NBF heeft er geen

van de dubbelleague kenbaar te maken.

problemen mee als de finale op een andere dag
dan 14 maart gespeeld wordt.

In 2020 kon de Sportmarkt van de Gemeente Veld-

De wijzigingen van het sportreglement worden

hoven niet doorgaan. De Nationale Sportweek

goedgekeurd.

ging wel door. Wij hebben besloten om deze keer

Voor het evenementenplan geldt dat er nog geen

een activiteit aan te bieden die meer gericht was

zicht is op wat er het komende seizoen wel of niet

op volwassenen, dit in tegenstelling tot de Sport-

door kan gaan. Er wordt een plan gemaakt waarin

marktactiviteit die meer jeugd trekt.

wordt aangegeven op welke datum beslist wordt

We hebben een artikel gemaakt voor de Nationale

of evenementen doorgaan.

Sportweek Krant en hebben als kennismakingsac-

Ton Zandboer is reglementair aftredend en niet

tiviteit een toernooitje aangeboden. De bedoeling

herkiesbaar.

was teams te maken waarbij niet bowlers gekop-

Elco Gorter en Bep Klaassen-van Persie zijn

peld zouden worden aan een lid van de vereniging.

aftredend en herkiesbaar. Zij worden beiden

Dit zou plaatsvinden op zaterdag 19 september, bij

unaniem herkozen.

de start van de Sportweek.

Christian de Boer is kandidaat voor een bestuurs-

Helaas hebben we hierop geen aanmeldingen

functie en wordt unaniem gekozen.

gekregen.

In de rondvraag wordt gevraagd of er een korting
op de contributie voor komend seizoen mogelijk is.
Uitgelegd wordt dat dit niet kan.
Het was verrassend dat bij deze digitale vergadering juist minder verenigingen deelnamen.
Erik Kok is voorgedragen als lid van verdienste, de
vergadering stemt hiermee in.

Op de digitale bijeenkomsten met de NBF is co-

Hedwig Staffeleu
Secretaris
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Wedstrijdverslag 2020

HELAAS IS 2020 NIET HET

Dubbelleague 2019 - 2020:

JAAR GEWORDEN WAARIN
WE AL ONZE LEUKE

In het seizoen 2019 – 2020 zijn we begonnen met de dubbelleague.

TOERNOOIEN HEBBEN

Hier deden 6 enthousiaste teams aan mee. Helaas hebben we de

KUNNEN ORGANISEREN, DE

laatste speelavond een heel eind moeten verschuiven maar deze is

REDEN HOEVEN WE NIET

uiteindelijk in september toch gespeeld.

MEER UIT TE LEGGEN. LATEN
WE ONS DAAROM FOCUSSEN

Alle teams die hebben deelgenomen hebben een enquête ingevuld

OP HET BEPERKT AANTAL

om ons te helpen bij het verbeteren van het evenement waar nodig.

EVENEMENTEN DIE WEL

Uit deze feedback bleek dat er voldoende animo was om ook in seizoen

DOORGANG HEBBEN KUNNEN

2020 – 2021 weer een dubbelleague te organiseren op dezelfde basis

VINDEN.

als het voorgaande seizoen. Ook bleek dat de deelnemers de smaak
goed te pakken hadden, er werd namelijk zelfs gevraagd om meer
speelavonden te organiseren.
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Uitslag dubbelleague
1

Nuts with balls
Henk-jan de Groot & Jan de Groot

2

BT Linksbuitenadem
Ramon Hoeks, Henk Looijmans & Eric
Hoeks

3

5

Strike a Bowl

4

Ebowla

Peer Bressers, Rosa Seuntjens & Tom

Jos van Bracht, Henry Boudewijns &

Sengers

Mark Linssen

Triopenotti
Mieranda Hoeks, Willem Hoogmoed &

6

De Zwabbers
Hanny Bressers & Jacko Kuppens

Jolanda Claessens

Top 3 introducés:

Top 3 bowlers:

1) Henk Looijmans 139,92 gem.

1) Ramon Hoeks - 187,31 gem.

2) Tom Sengers - 133,75 gem.

2) Peer Bressers 181,75 gem.

3) Willem Hoogmoed - 130,10 gem.

3) Henk-Jan de Groot 166,60 gem.

Ook voor seizoen 2020 – 2021 stond de dubbelleague op het programma. Er was voldoende animo, namelijk
10 teams. Helaas heeft het niet zo mogen zijn dat we dit hebben kunnen organiseren maar een aantal van de
aangemelde dubbels heeft al te kennen gegeven eventueel volgend seizoen alsnog deel te willen nemen.
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Clubkampioenschappen
OOK DIT JAAR HADDEN WE WEER 3 KLASSE BIJ DE HEREN EN TWEE KLASSE BIJ DE DAMES
WAARIN DE STRIJD OM VERENIGINGSKAMPIOEN 2020 IN GESTREDEN WERD. IN TOTAAL
DEDEN ER 35 DEELNEMERS MEE. UITEINDELIJK WISTEN CHELSEA VAN DE LAAR EN BO
STRIJBOS HUN TITELS SUCCESVOL TE VERDEDIGEN EN WERDEN DEZE TWEE WEDEROM
VERENIGINGSKAMPIOEN VAN BVVELDHOVEN.

Klasse 1 dames:

Klasse 1 heren:

1

Chelsea van de Laar - 2.336 pins

1

Bo Strijbos - 2.654 pins

2

Ingrid de Proos - 2.054 pins

2

Niels Molmans - 2.457 pins

3

Rian Wijnen - 2.020 pins

3

Pieter Kalter - 2.371 pins

Klasse 2 dames:

Klasse 2 heren:

1

Hanny Weenink - 1.887 pins

1

Richard Vloet - 2.178 pins

2

Monique Bos - 1.698 pins

2

Paul Ekas - 2.159 pins

3

Hanny Bressers - 16.80 pins

3

Hans Keeris - 2.074 pins

Het verslag is een heel stuk korter dan
we graag zouden zien, maar helaas was
er in 2020 niet meer over de
wedstrijden te melden. Zodra het
mogelijk is gaan we hopelijk in 2021
weer mooie evenementen organiseren.

Ramon Hoeks

Wedstrijdzaken

Klasse 3 heren:

1

Kevin Sanders - 2.044 pins

2

Peter Bos - 1.858 pins

3

Risjard Jansen - 1.759 pins
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Jeugdverslag 2020
ONDANKS HET CORONA
JAAR MOGEN WE TOCH
WEL STELLEN DAT DE
JEUGD EEN LICHTPUNTJE IS!
WEDEROM WISTEN WE HET
LEDENAANTAL OP TE KRIKKEN
EN ZELFS IN CORONA TIJD
HEBBEN WE NIEUWE LEDEN
AAN ONS WETEN TE BINDEN.

GELUKKIG HEEFT DE

Jeugdkampioenschappen 2020:

JEUGD WEL IETS MEER

Door het toenemende aantal jeugdleden hebben we weer twee

MOGEN BOWLEN DAN DE

klassen kunnen organiseren. Hopelijk volgend seizoen drie? Joris

SENIOREN, MAAR OOK WIJ

Muller (links op de foto en Stef Smolders) werden verenigingskampi-

ONTKWAMEN ER NIET AAN

oenen bij de jeugd!

OM DE HUISLEAGUE EN
EVENEMENTEN EEN POOS STIL

Klasse 2:

TE MOETEN LEGGEN.

1) Stef Smolders 359 pins
2) Jordy Smolders 296 pins

DE REGIONALE JEUGD

3) Sven Uijens 284 pins

TRIO LEAGUE IS DIT
SEIZOEN SOWIESO IN ZIJN

Klasse 1:

GEHEEL AFGELAST EN

1) Joris Muller 794 pins

OOK HET PAASTOERNOOI,

2) Dax Kroom 773 pins

ZOTTENTOERNOOI & ONS

3) Rob v/d Wiel 750 pins

SPONSORTOERNOOI HEBBEN
WE MOETEN SCHRAPPEN.

GELUKKIG BLEVEN ER TOCH
NOG WAT TOERNOOIEN OVER
WAARBIJ DE JEUGDLEDEN
DE SPORTIEVE STRIJD MET
ELKAAR KONDEN AANGAAN.
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Surprisetoernooi 2020
Nadat alle cadeaus waren vergeven was het
Het surprise toernooi in 2020 moest in aangepaste

uitpakken het volgende streven.

vorm. 1,5m Afstand houden was de norm.
Ieder jeugdlid ging naar huis met mooie cadeaus. Sint
Ondanks de beperkingen was er voldoende te belev-

en piet vonden deze avond grandioos.

en. Na iedere halve game werden er bingo nummers
uitgegeven.

Helaas bleek deze editie van het surprisetoernooi
voorlopig ook de laatste bowlingavond voor onze

Bingo master Rob van de Wiel zou nummers tussen
de 1 en 300 loten. Zat het gelote nummer in jouw
game mocht je een cadeau uitzoeken was besloten.

jeugdleden. Hopelijk staan we snel weer op de baan.

Ramon Hoeks
Jeugdzaken

De spelregels veranderden iedere game,
Van seven-tap tot discobowlen, voor onze jeugdleden
was het geen probleem.
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STAAT VAN BATEN EN
LASTEN

B owling Vereniging Veldhoven

Overzicht bezittingen en
schulden
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Toelichting Algemeen op
financiën BVV 2020
Ondanks het wegvallen van een belangrijk deel van
inkomsten uit toernooien kwam het operationele

Toelichting op de winst- en
verliesrekening:

saldo (inkomsten -/- uitgaven) over 2020 uit op een
positief saldo van € 568 en is daarmee nagenoeg

Inkomsten:

gelijk aan het saldo in de begroting. Na reservering
van € 550 voor het 45-jarig jubileum in 2024 resteert

- De contributie inkomsten van de BVV over 2020

een overschot van € 18. Dit saldo is toegevoegd aan

kwamen uit op € 780 en zijn daarmee licht hoger

de reserves van BVV; het eigen vermogen.

dan vorig jaar (€ 770). Het aantal leden daalde met 5

Eind 2020 bedraagt het eigen vermogen € 6.345

tot 84 leden eind 2020. Doordat een aantal leden

(2019: € 6.327)

begin 2020 lid werden (seizoen 2019-2020) hebben zij
in 2020 ook contributie betaald voor het seizoen

Ledenbestand:

2020-2021. Voor 2021 gaan we ervan uit dat de daling

Net zoals de meeste bowlingverenigingen die zijn

afvlakt en dat door promotie van de bowlingclub

aangesloten bij het NBF ziet ook de BVV haar

(dubbelleague, berichten regionale krant,

ledenaantal dalen. Vanaf 2016 zien we het aantal

Sportmarkt, Sjors Sportief e.d.) het aantal

leden jaarlijks met 15 leden verminderen. In 2020

belangstellenden

hadden we ook een daling van het aantal leden maar

weer gaat toenemen.

deze bleef beperkt tot 5. Het aantal leden eind
2020 kwam daarmee uit op 84 bowlers. Door een
relatief groter aandeel van jeugdleden daalde de
gemiddelde leeftijd van 49 naar 47 jaar.
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- Doordat onze vereniging zich sterk inzet dat

- De opbrengsten van de toernooien zijn beduidend

‘jeugdigen zoveel mogelijk kunnen sporten en

lager vergeleken met 2019 en de begroting door een

bewegen op

door de Corona maatregelen. Doordat toernooien

de manier dat zij willen’ en bovendien diverse

niet konden doorgaan zijn uiteraard ook de kosten

activiteiten organiseert, hebben we ook dit jaar een

toernooien flink lager.

subsidie (€ 1.011) van de Gemeente Veldhoven

Per saldo daalde de ‘marge’ op toernooien van € 621

ontvangen.

in 2019 naar slechts € 10 in 2020.

Met deze subsidie maar ook door de sponsoring en
de inzet van Ramon, Rob en Peerke kunnen we

Uitgaven:

nog steeds extra activiteiten organiseren voor de

- Onder ‘Website en computerkosten’ zijn de kosten

jeugd. Hartelijk dank aan onze jeugdsponsoren.

opgenomen voor de instandhouding van de website

Ook voor 2021 is de subsidie aangevraagd en deze is

(domeinnaam). Vanaf 2019 zijn ook de kosten van het

inmiddels toegewezen (€ 1.024).

beveiligingscertificaat van de website en het
Office 365 abonnement hieronder opgenomen.

- Door enkele extra deelnemers aan de

Hartelijk dank aan Kid-D-zine voor de sponsoring

vriendenloterij en de grote clubactie hebben we dit

met

jaar € 273

betrekking tot de sitehosting .

ontvangen (2019: € 240).
- De bankkosten betreft de kosten van het
- In het seizoen 2019-2020 zijn we gestart met het

bankpakket.

Sponsorplan. Door de Corona-maatregelen hebben
we hier maar beperkt invulling aan kunnen geven.

- De administratiekosten betreft de aanschaf van

Desondanks kreeg de ‘vriend van Veldhoven’

materialen en (voorheen) de drukkosten van de

gezelschap van een drietal nieuwe vrienden zodat

boekjes voor de ALV. Vanaf 2019 worden de boekjes

we nu weer kunnen spreken van ‘De vrienden van

voor de ALV digitaal verspreid (website / mail).

Veldhoven’. Hartelijk dank hiervoor!
- Onder vergaderingen zijn de uitgaven vermeld van
de diverse vergaderingen, jubilea en dergelijke.
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De kosten van jubilea zijn in 2020 met € 252 relatief

- Per saldo resteert een vermogen van € 6.345. Het

hoog doordat ook attenties voor de komende jaren

exploitatieoverschot van € 18 is toegevoegd aan het

zijn aangeschaft. De begroting 2021 voor de

eigen vermogen.

bedankjes is hoger door het Paaspresentje voor de
leden.

Toelichting op de begroting:

- De bestuursvergoeding bedraagt per bestuurslid €

- De begroting voor 2021 is opgesteld op basis van de

90 p/jaar. Het bestuur bestond in 2020 uit 5 leden.

te verwachten opbrengsten en kosten waarbij de
gerealiseerde bedragen uit voorgaande jaren mede
als basis zijn gebruikt.

- De kosten van toernooien zijn fors gedaald ten
opzichte van 2019 en de begroting, Voor een verdere

- Ook voor 2021 heeft de gemeente Veldhoven

toelichting wordt verwezen naar ‘opbrengsten

subsidie weer toegekend ter bevordering van het

toernooien’.

sporten
en bewegen van jeugdigen.

- De uitgaven jeugd zijn gelijk aan de gemeentelijke
subsidie die is verkregen onder aftrek van een

- Unaniem is door het bestuur besloten de

evenredig deel van de bestuurskosten.

bestuursvergoeding 2021 in het Coronajaar te
halveren en de

Toelichting op de balans:

besparing te gebruiken voor een Paaspresentje voor
alle leden.

- Het totaal van de bezittingen bedraagt € 7.835 en
betreft hoofdzakelijk banksaldi. Door het vervallen

- Een reservering van € 550 is opgenomen voor het

van het eindejaarstoernooi en het afstorten van

45 jarig jubileum in 2024.

kasgeld op de bankrekening is het kasgeld fors lager.
De overige vordering betreft het inschrijfgeld voor

- Per saldo gaan we uit van een kostendekkende

het BVV-toernooi 2020. Doordat dit toernooi niet kon

exploitatie.

worden georganiseerd is voor het BVV-toernooi 2021
geen inschrijfgeld verschuldigd aan de NBF.

- Het totaal van de schulden bedraagt eind 2020 €
940 en betreft prijzengeld van de diverse leagues.

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

Hans Keeris

Penningmeester
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