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B owling Vereniging Veldhoven

Een woord van uw
voorzitter,
GEACHTE BOWLINGVRIENDEN

Wederom is het aantal leden terug gelopen, dit jaar met 14%, dit is met

EN -VRIENDINNEN,

name terug te leiden naar het stoppen van de maandagavond-competitie. Dit beeld zien we al enkele jaren, maar ondanks dat we zijn als

2019 STOND IN HET TEKEN VAN

bestuur gematigd positief over het beeld wat zich begint af te tekenen.

HET 40 JARIGE JUBILEUM; WAT
WE MIDDELS EEN FEESTAVOND

Tijdens de bestuursvergadering in April 2019 hebben we op het punt

NA HET JUBILEUM-TOERNOOI

gestaan een punt achter onze jeugdmiddag te zetten. Voor het nieu-

MET JULLIE GEVIERD HEBBEN.

we seizoen waren op dat moment let wel 3 hele aanmeldingen. In Mei

DAT IS HETGEEN U VAN DE

echter, melden zich 2 nieuwe jeugdleden aan, waardoor Peer & Ramon

BUITENKANT HEBT KUNNEN

voldoende aanknopingspunten zagen om door te gaan en hen zelfs in

WAARNEMEN. IK NEEM U IN

te schrijven voor de NTL regio zuid.

VOGELVLUCHT MEE DOOR
HET JAAR, UITDIEPING VAN DE
MATERIE VIND U VERDER IN
DIT BOEKJE.

We hebben als gezegd afscheid genomen van de
maandag-trio league, aan de andere kant zijn we
op vrijdagavond begonnen met een dubbel-league,
waarbij slechts één van de teamleden lid mag zijn
van de NBF; Dit alles om geïnteresseerden over de
eerste drempel te krijgen. Vooralsnog heeft dit nog
géén nieuwe leden opgeleverd, maar de verwachting is dat dit niet lang meer op zich laat wachten.

Ook de toernooien lopen beter dan voorheen;
Het Citycentrum toernooi is vervangen door het
Paas-brunchtoernooi, waarbij deelnemers naast
bowlen van een brunch kunnen genieten. Dit concept maakt het voor deelnemers aantrekkelijker
om mee te doen. Ook hebben we dit jaar vanuit de
gelederen weer veel positieve feedback mogen ontvangen over het eindejaarstoernooi, dat ook dit jaar
weer ‘tot de nok gevuld was’.
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Financieel gezien draaien we (als we het jubileum

Omdat voor mij ieder referentiekader ontbrak,

buiten beschouwing laten) een winst van € 924.

heb ik tijdens de laatste bestuursvergadering

Uiteraard staat er (door hetzelfde jubileum) onder

de anderen gevraagd of de verwachting en het

de streep nog een verlies, maar dit was uiteraard

resultaat met elkaar overeenkwam. Vanuit het

te verwachten. Dit jaar gaan we beginnen met een

bestuur is hier in ieder geval instemmend op

nieuw sponsorconcept, waarbij bedrijven voor een

gereageerd. Ik weet dat ik mij middels deze vraag

bedrag kunnen sponsoren, waarbij bij het bereik-

kwetsbaar opstel, maar dat is een persoonlijke

en van een staffel meer tegenprestatie verwacht

eigenschap die ik van thuis heb meegekregen:

mag worden. Combinatie van deze 2 maakt dat

Mocht u feedback voor mij of een van ons hebben,

we een eventuele contributieverhoging en/of een

spreek ons daar gerust op aan.

beslissing hierin dit jaar nog even doorschuiven.
De contributie voor 2020-2021 blijft gelijk.

Via deze weg wil ik alle vrijwilligers (die op welke

Afsluitend: Toen ik het stokje van Mart overnam

wijze dan ook) zijn betrokken bij BV Veldhoven

wist ik dat ik nog niet half wat er op me af kwam,

hartelijk bedanken voor hun inspanningen in 2019!

ik heb dit wat dat betreft redelijk op me af laten

Zonder jullie zou het allemaal een stuk lastiger zijn.

komen. Ook wist ik dat het onmogelijk zou
worden om de functie op een dermate niveau uit

Wij gaan er vanuit dat de positieve punten zich

te voeren als eerdergenoemde.

in 2020 blijven doorzetten, maar bovenal dat u
allen in goede gezondheid en vol sportiviteit blijft

Jos van Bracht

genieten van de bowlingsport!
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Agenda ALV 2020
Hierbij nodigen wij uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering van Bowling Vereniging
Veldhoven, welke gehouden zal worden op 13 mei
2020. Aanvang: 20.00 uur.
Ons plan was een ALV te houden op 13 mei, maar naar
alle waarschijnlijkheid gaat dit niet lukken.
We hebben deze bijeenkomst verzet naar ……

Agenda
1.

Opening door de voorzitter.

8.

Agenda Bondsvergadering NBF 13 juni

2.

Mededelingen en ingekomen stukken.

2020.

3.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019.

9.

Bestuursverkiezing.

4.

Jaarverslagen 2019:

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 is:

7.

Begroting 2020.

Hedwig Staffeleu, herkiesbaar.
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Notulen alv Bowling
Vereniging Veldhoven d.d.
15 mei 2019.
1. Opening.

Afmeldingen:

Jos van Bracht, voorzitter ad interim, opent de

De volgende leden hebben zich afgemeld:

vergadering in restaurant Cookless en heet de

Risjard, Wilco, Henk, Marian, Erwin.

aanwezigen van harte welkom. Het bestuur wordt
voorgesteld.

Het is voor ons de eerste keer dat we de jaarstukken digitaal aangeleverd hebben. We hebben ge-

De vergadering is bijgewoond door 23 B.V.V. leden,

hoord dat enkele mensen moeite hadden met het

die de verschillende leagues als volgt

openen van het bestand. Het downloaden is bij de

vertegenwoordigden:

meeste mensen gelukt.
Jos geeft aan dat hij zich kandidaat stelt als voor-

Maandag: Hans, Peter, Elly.

zitter voor het komend jaar. Hij wil duidelijkheid
geven door niet ad interim te blijven, maar ook aan

Dinsdag: Rian, Harry, Jac, Martin, Rick, Linda, Jan,

te geven dat door omstandigheden nog niet aan

Wim.

kan geven of dit voor langere tijd lukt.
Jos geeft aan dat het bestuur het afgelopen jaar

Woensdag: Marian, Marsha, Paul, Hans, Marjo, Jos.

signalen heeft gekregen dat men graag van het
bestuur had gezien dat er meer aandacht was ge-

Donderdag:

weest voor dingen die minder fijn zijn in het leven.
Wij proberen attent te zijn door bijvoorbeeld het

Lid: Joke, Frans.

sturen van kaarten. Momenteel bestaat het bestuur uit mensen die allemaal een voltijds baan heb-

Bestuur: Jos van Bracht, Ramon Hoeks, Paul Ekas,

ben, wat het moeilijker maakt om de vereniging

Hedwig Staffeleu.

persoonlijk te vertegenwoordigen. We zijn en blijven vrijwilligers. Wanneer er mensen zijn die zich

Leden die op meerdere leagueavonden spelen, zijn
bij de eerste leagueavond genoemd.

niet gehoord voelen, horen wij dat graag.
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2. Mededelingen en ingekomen
stukken.

c. Verslag van de Jeugd.

Er zijn afmeldingen voor de ALV

We zagen een tijdje aankomen dat we mogelijk

binnengekomen, zie onder punt 1. De jaarstuk-

met onze jeugd zouden moeten stoppen, maar

ken van de NBF. Deze worden behandeld onder

vlak nadat we er in onze bestuursvergadering over

agendapunt 8.

mogelijke oplossingen gesproken hadden, hebben zich twee nieuwe jeugdleden gemeld. Net
voor deze ALV heeft Ramon bericht gehad dat één

3. Notulen algemene ledenvergadering Bowling

aanmelding definitief is. We zouden dan vier leden

Vereniging Veldhoven, d.d. 16 mei 2018.

hebben.
Het verslag wordt per pagina

De notulen worden per pagina doorgenomen.

doorgenomen en goedgekeurd, met dank aan

Harry geeft aan dat zijn naam niet steeds goed

Ramon Hoeks voor het maken van het verslag.

gespeld is.
De notulen worden vastgesteld, met dank aan
Hedwig Staffeleu.

5. Verslag Kascontrolecommissie.

Notulen buitengewone algemene ledenvergadering Bowling Vereniging Veldhoven d.d 27 juni 2018.

Harry Biesta geeft aan dat de

De notulen worden per pagina doorgenomen.

kascontrole heeft plaatsgevonden en dat de stuk-

De notulen worden vastgesteld, met dank aan

ken er goed uit zagen. Er zijn geen op- of aan-

Hedwig Staffeleu.

merkingen gemaakt.
Peter vraag of dit op papier staat en met handtekeningen bekrachtigd is. Dit is het geval. Paul heeft

4. Jaarverslagen.

het bij zich en kan dit stuk overleggen.

a. Verslag van het secretariaat.

De vergadering dechargeert het bestuur voor het
gevoerde financieel beleid over 2018.

Het verslag wordt per pagina
doorgenomen.

6. Verslag van de penningmeester.

Naar aanleiding van het verslag geeft Jos aan
dat we nu momenteel nog vijf huisleagues heb-

Jos geeft aan dat er een klein tekort is gemaakt,

ben, maar dat het er naar uitziet dat de maan-

375 Euro en centen. Gezien het teruglopend aantal

dagleague komend seizoen komt te vervallen.

leden is dit een mooi resultaat. We moeten natu-

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan

urlijk wel blijven opletten. Komend jaar komt het

Hedwig Staffeleu voor het maken van het verslag.

jubileum in mindering op wat we nu hebben. We
moeten dan gaan opbouwen voor het vijftig jarig

b. Verslag van het wedstrijdsecretariaat.

bestaan.
Gevraagd wordt of de subsidie van de gemeente

Ramon merkt op dat hij er

afhankelijk is van de jeugd. Dit klopt. We krijgen

opmerkzaam is gemaakt dat de

een bedrag voor het aantal jeugdleden en daar-

bijzondere sportresultaten dit jaar niet vermeld

naast krijgen we een bedrag voor het

zijn. Hij neemt deze

meedoen aan activiteiten als Sjors Sportief en de

volgend jaar mee in het verslag.

Sportmarkt. Je kunt maximaal drie keer per jaar

Het verslag wordt per pagina

een

doorgenomen en wordt goedgekeurd, met dank

subsidie krijgen voor deelname aan een activiteit.

aan Ramon Hoeks voor het maken van het

In de toelichting staat dat de

verslag.

rekening naar de sponsor niet
verstuurd is. Martin geeft aan dat jammer te

7

B owling Vereniging Veldhoven

vinden en hoopt dat dit in de toekomst weer gaat

werkelijkheid is die post ruim boven de 30.000

gebeuren, voordat sponsoren gaan afhaken. Jos

Euro uitgekomen.

geeft aan dat dit opgepakt wordt. Hij geeft aan dat

Hedwig geeft aan dat zij de vorm van het jaarv-

het plan is om

erslag fijn vindt. Het zijn allemaal korte stukjes,

sponsoren ook weer persoonlijk te benaderen.

waarin aan de hand van vijf ambities wordt

Martin geeft aan dat dit in het verleden ook geb-

aangegeven wat de NBF afgelopen jaar gedaan

eurde en dat er altijd een brief gestuurd werd om

heeft.

te vragen of men nog wilde sponsoren, voordat er

De ambities zijn: de NBF is er voor alle bowlers, de

een nieuwe factuur werd gestuurd.

NBF gaat mee met de tijd, de NBF loopt voorop in
evenmentenorganisatie, de NBF is een stabiele
organisatie, de NBF doet met team NL mee eom

7. Begroting.

de prijzen. Dezelfde ambities zijn terug te vinden
in het jaarplan 2020 waarin aangegeven staat wat

Binnen het bestuur zijn we bezig om te kijken of

de plannen van de NBF zijn.

mogelijk is sponsoren aan ons te binden en wat

De NBF hoopt de nullijn te kunnen houden wat

wij hen dan kunnen bieden. Met name Risjard is

betreft het aantal leden. Hopelijk gaat dat lukken.

daarmee bezig.

Nu de

Peter geeft aan dat hij al eerder

economie weer wat aantrekt, zie je het aantal

opmerkingen heeft gemaakt over het boekjaar.

mensen dat komt bowlen ook weer aantrekken.

Het aanmelden van leden gaat van september

Mogelijk zijn daaruit ook weer nieuwe leden te

naar september, terwijl het boekjaar van januari

werven.

naar januari loopt. Hij vindt dat we de opbreng-

Ramon heeft de stukken voor de wedstrijdle-

sten van de contributie steeds te hoog inschatten.

iders doorgenomen. De regel dat het niet meer

Aangezien er waarschijnlijk ten minste tien leden

toegestaan is om een balansgat in de bal te

gaan afvallen, is het bedrag dat op de begroting

hebben is al een tijdje geleden

staat weer te hoog.

ingegaan. Per 1 januari 2020 is een balansgat

Jos geeft aan dat dit een terecht punt is en dat

niet meer toegestaan, voor 1 augustus moeten ze

we gaan kijken hoe we daar komend jaar mee om

dichtgestopt zijn. Dat geldt voor NBF evenement-

gaan.

en en ook voor huisleagues. De meeste mensen

Martin geeft aan dat 75 Euro rente veel is en geeft

die alleen huisleague spelen hebben geen balans-

het advies om de inkomsten van de rente op nul te

gat. Wim geeft aan dat spelers op het moment dat

zetten, omdat het rente steeds verder naar bened-

olie uit de bal gehaald wordt, meestal ook meteen

en gaat. Paul antwoordt dat de opbrengst van de

het balansgat dicht laten maken. Jos vraagt of

rente voor dit jaar als aangepast is en op tien Euro

Wim vragen van leden op dit gebied wil

staat.

beantwoorden als dit aan de orde is. Wim stemt

De begroting is goedgekeurd.

daarmee in.
Er zijn ook veranderingen op gebied van regle-

8. Agenda Algemene Leden Vergadering van de

menten van de Nationale leagues, dat voert miss-

NBF, d.d 15 juni 2019.

chien te ver om dit hier te bespreken. Martin geeft
aan dat het raar is dat men een degradatie wil

De bondsvergadering wordt

invoeren in de laagste klasse.

gehouden in Harderwijk.
Jos geeft aan een paar opmerkingen te hebben
over de stukken van de NBF, die wij door zullen
sturen voor de Bondsvergadering. In de begroting

9. Bestuursverkiezing.

staat bijvoorbeeld 12.000 Euro voor Topsportevene-

Hans Keeris heeft zich kandidaat gesteld om het

menten en in

penningmeesterschap op zich te nemen.
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Hij wordt met algemene stemmen gekozen.

Peter was reserve lid, maar kan niet toetreden

Jos van Bracht wil zich kandidaat stellen voor het

omdat hij volgend jaar geen BVV lid meer is.

voorzitterschap voor de periode van één jaar. Uit

Linda biedt zich aan als lid van de

de vergadering komen opmerkingen om dit voor

kascontrolecommissie.

twee jaar te doen. Een periode bestaat uit drie

Harry biedt zich aan als reserve lid.

jaar en één jaar daarvan is al voorbij. Mocht het

De vergadering gaat akkoord.

niet bevallen of door omstandigheden niet meer
mogelijk zijn, kun je altijd tussendoor aftreden. Jos

11. Voorstel van bestuur.

gaat akkoord met twee jaar.

Het bestuur ziet een neergaande lijn wat betreft

Jos wordt met algemene stemmen gekozen.

het aantal leden en dus ook de opbrengsten uit de

Ramon is reglementair aftredend en herkiesbaar.

contributie. We denken erover om de contributie

Hij wordt met algemene stemmen herkozen.

te gaan verhogen.
Momenteel betalen we € 9,80 contributie. Dit is

Namens bestuur en leden nemen we officieel

al zo sinds de oprichting van de vereniging, er is

afscheid van Paul, met een bos bloemen en een

alleen een aanpassing geweest aan de Euro.

cadeautje. Het was fijn om hem in het bestuur te
hebben en we bedanken hem voor zijn inzet. We

Ons voorstel is de contributie te verhogen naar

waarderen zijn inbreng, ook buiten het gebied

€ 12,50. We vragen liever in één keer wat meer dan

van penningmeester. Een mooi voorbeeld is het

dat we volgend jaar weer een kleine verhoging

zorgen voor cadeautjes en prijzen, dat hij samen

moeten vragen.

met Cynthia op zich genomen heeft. We hopen

Aangegeven wordt dat de contributie van de

dat we daar nog gebruik van kunnen blijven

NBF volgende jaar ook nog een keer met € 5,00

maken.

omhoog gaat, dat was opgeknipt in twee stappen.
Martin geeft aan dat er ook gekeken moet worden

Op dit moment in de vergadering willen we onze

naar het eigen vermogen. Aangegeven wordt

jubilarissen in het zonnetje zetten. Dit met een

dat dit met ongeveer de helft afneemt na het

bloemetje en een vaantje voor Henk, Paul en

jubileum.

Linda die 12 ½ lid zijn. Hedwig gaat de bloemen

Jan geeft aan we ernaar moeten streven om

naar Henk brengen, die door een ongeval afwezig

uitgaven en inkomsten gelijk te houden, niet

is.

denken dat we toch genoeg eigen vermogen

Frans krijgt een bloemetje en een aandenken

hebben.

omdat hij 25 jaar lid is.

Jos geeft aan dat het om continuïteit gaat. Zoals
het nu gaat, kunnen we nog tien tot vijftien jaar

10. Verkiezing kascontrolecommissie.

verder, maar dan zijn we op het nulpunt. Als we

We bedanken de leden van de

weer een jubileum willen houden moeten we

kascontrolecommissie.

weer langzaam groeien.

Harry heeft twee jaar in de commissie gezeten en

Peter geeft aan dat de toernooien niet

treedt af.

kostendekkend zijn. Ramon antwoordt dat we

We vragen Rob Hulsman of hij volgende jaar weer

nu praten over de cijfers van vorig jaar, maar dat

de kascontrole wil doen.

de toernooien die dit jaar gehouden zijn allemaal
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kostendekkend waren. Jan geeft aan dat hij het
niet erg vindt wanneer er eventueel contributie
gebruikt zou worden voor toernooien. Hij denkt
dat je dan gezond bezig bent voor leden die wél
een toernooi willen bowlen.
Ramon geeft aan dat we niet alleen naar de
inkomstenkant gekeken hebben. We proberen
ervoor te zorgen dat er in ieder geval geen geld bij
moet onder de streep, gezien over alle toernooien.
Peter geeft aan dat we er in ieder geval niet nu
over kunnen stemmen. Het voorstel moet voor
de ALV aangeboden worden zodat alle leden er
kennis van kunnen nemen.
Jos stelt voor dat we dit voorstel volgende
ALV indienen. We kunnen dit dan nog beter
onderbouwen.
Goed om in dit kader nog mee te delen is
dat Risjard een opzetje heeft gemaakt waar
we mogelijk sponsoren kunnen werven. Het
idee is dat we hen ook iets kunnen bieden,
afhankelijk van het bedrag, bijvoorbeeld een
vermelding op de site of het deelnemen aan
een sponsortoernooi. We gaan dit plan eerst
bespreken met de sponsor die we nu hebben.

De bowlingondernemer heeft laten weten dat de
baanhuur volgend seizoen € 0,50 omhoog gaat.

12. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

13. Sluiting.
Jos bedankt de aanwezigen voor hun komst en
hun bijdrage aan de vergadering.

Hedwig Staffeleu
Secretaris
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Jaarverslag Secretariaat
2019.

Samenstelling van het huidige bestuur:

In het seizoen 2018/2019 wordt er gespeeld in 5

Voorzitter: Jos van Bracht.

huisleagues:

Secretaris: Hedwig Staffeleu.

Dinsdagavond:

Penningmeester: Hans Keeris.

Woensdag jeugdleague: HCP singel league.

Jeugdzaken en wedstrijdzaken: Ramon Hoeks.

Woensdagavond:

9 teams.

Bestuurslid: Risjard Jansen

Donderdagavond:

7 teams.

Vrijdagavond: 		

6 teams.

8 teams.

Nieuw dit seizoen is een korte dubbelleague op
Het bestuur is in bovenstaande samenstelling

vrijdag waarin niet leden kennis kunnen maken

plenair dan wel in subcommissie als volgt

met onze vereniging en de bowlingsport.

bijeengekomen:
Bestuursvergaderingen: 8.

Bij de opening van het seizoen hebben we de leden

Leaguebestuursvergaderingen: 1.

van de leaguebesturen en onze scoreverwerkers

Bondsvergadering N.B.F.: 1.

met een attentie bedankt voor hun inzet. Ramon

Informatieavonden Gemeente Veldhoven: 2.

heeft er weer een persoonlijk tintje aan gegeven.

Er heeft verschillende keren informeel overleg
plaatsgevonden met de bowlingondernemer.

Gemeente Veldhoven
De eerste bijeenkomst is speciaal voor

Voor het volgende seizoen zijn de volgende

sportverenigingen en wordt gehouden vóór het

vacatures ontstaan:

Sportgala.

Hedwig Staffeleu is aftredend en herkiesbaar.

De wethouder, Daan de Kort, heeft zichzelf
uitgenodigd om bij alle verenigingen te komen ki-

Leden worden van harte uitgenodigd zich

jken. Wij hebben hem uitgenodigd voor de

kandidaat te stellen.

finale van ons jubileumtoernooi. Helaas is dit door
ziekte niet doorgegaan.
Een actiepunt van de gemeente is het activeren
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van expats richting de sportverenigingen.

Begin 2020 komt er een vervolgbijeenkomst.

De vier grote voetbalverenigingen in Veldhoven

Daarna wordt het akkoord ondertekend, zo mo-

zijn bezig met het aanstellen van één vertrouwen-

gelijk feestelijk aangekleed en ingezonden naar

spersoon voor sportclubs in Veldhoven.

het ministerie van VWS.

Sjors Sportief is het afgelopen jaar een succes geweest en wordt ook in 2019 weer georganiseerd.

Bondsvergadering NBF.

Hetzelfde geldt voor de Sportmarkt.

Het aan- en afmelden via internet en het digitaal
toesturen van de stukken is goed bevallen.

De tweede bijeenkomst was een startbijeenkomst

Het belangrijkste punt was het bespreken van het

om te komen tot een Lokaal Sportakkoord.

jaarverslag en jaarplan. De NBF heeft een aantal

Eerder dit jaar is er binnen de gemeente al over-

pilots benoemd. Deze zijn besproken, waarbij input

leg geweest over de vraag of er in Veldhoven een

van de aanwezige verenigingen werd gevraagd.

Sportformateur moet komen en of er behoefte is

1. het binden van leden, de NBF wil er zijn voor alle

aan een Sportraad. De heer E Kleiboer is Sportfor-

bowlers.

mateur (vanuit Sport Service Noord-Brabant). Er is

Genoemd: bied creatieve leagues aan, samenwerk-

ook een begin gemaakt met de Sportraad. Deze

ing met bedrijvenleague, open zomerleague. NBF

bestaat uit vijf leden, de voorzitter Thijs en iemand

heeft 35 verenigingen bezocht, zo worden ook kan-

in uit de tennisvereniging, die ook verstand heeft

sen op ledenwerving ontdekt. Ook opleiding en

van financiën, iemand namens de grote voet-

bijscholing horen bij deze pilot.

balverenigingen, iemand van Cardo en een direc-

2. de NBF wil met de tijd mee gaan

teur van de middenschool (geeft ook judo). Een van

(automatisering, digitalisering).

de doelen is dat verenigingen niet allemaal zelf het

Genoemd: financiële administratie van het bonds-

wiel uitvinden, maar bijvoorbeeld goede

bureau is vereenvoudigd. Binnen het cluster moet

regelingen delen (zoals ‘veilig sporten).

het Customer Relation Managenment systeem

Het Lokaal Sportakkoord komt voor uit het

vernieuwd worden. Het wordt dan o.a. mogelijk om

Nationaal Sportakkoord. Daarin staan zes items

via internet prestaties met elkaar te delen.

waarop sport een meerwaarde kan zijn voor de

Vermelden van toernooiresultaten op facebook

maatschappij. Doel is dat iedereen een leven lang

geeft ook reacties van mensen die niet op de

plezier heeft in sporten en bewegen, zonder be-

bowling zijn. Van de fietsers merken we dat E mar-

lemmeringen.

keting meer deelnemers oplevert. Een andere innovatie is de opkomst van string technologieba-

Tijdens de avond hebben is gebrainstormd thema’s

nen. Dit staat wereldwijd op de agenda.

als ‘wat heb je nodig voor inclusief sporten binnen

3. modernisering van evenementen.

de vereniging’, ‘waar kun je hulp krijgen’, ‘waar

Gevraagd wordt of verenigingen kansen zien iets

liggen de grenzen’ etc.

leuks te doen rondom het EK jeugd 2020 in Tilburg.

Voor Veldhoven zijn drie thema’s gekozen: inclusief

Met de jeugd naar Tilburg gaan? Omroep Brabant

sporten (iedereen kan meedoen), vitaliteit van de

en de jeugdzenders gaan benaderd worden voor

aanbieders (heb je genoeg vrijwilligers, weet je

TV uitzendingen. Er is een externe

genoeg over de aanpak van doelgroepen etc),

communicatiedeskundige ingehuurd. Informatie

positief sportklimaat.

wordt via de site met de verenigingen gedeeld.
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4. te allen tijde een sterke organisatie blijven om

zonder ouders gezien, die alleen uit waren op de

sterk te kunnen opereren. Vandaar de

stempels.

contributieverhoging.

Dit jaar hebben we geprobeerd een kennismak-

NBF blijft naar partners zoeken, rechtstreeks

ingstoernooitje op te zetten in de Nationale Sport-

contact met ondernemers. Kevin de Haan regelt

week. Hierop hebben we maar één

dit. Hier wil men in 2020 mee verder.

voorinschrijving gehad. Toen ook een actieve bena-

5. topsport en topevenementen: het EK jeugd is

dering van bezoekers op de sportmarkt geen pos-

naar Tilburg gehaald. Het huidige topsportbeleid

itieve reacties opleverde, zijn we daarmee gestopt.

wordt voortgezet. Teamcoaches kunnen veelbelovende leden in de regio in een vroegtijdig stadium
zien, deze schuiven dan door naar de landelijke
selecties. Daar zijn protocollen rond het groeipad.
De NBF stelt dat de Nederlandse bowlers in Europa
op de kaart staan.

Rob Schut is herkozen tot voorzitter van de NBF.

Veldhovens Weekblad
Afgelopen jaar zijn we benaderd door het
Veldhovens Weekblad voor de rubriek ‘mijn sport’.
Zij zijn naar de bowling gekomen voor een interview. We hebben gekozen voor een deel van het
bestuur, een jeugdlid en een ‘sportlid’. Het was
een fijn interview en tot onze verrassing heeft dat
twee artikels opgeleverd, een dat wat meer van de
vereniging vertelt en een dat meer op de sportkant
inging.
Zelf hebben we een artikel aangeleverd om onze
nieuwe dubbelleague te promoten.

Ook in 2019 stonden we weer op de Sportmarkt
van de Gemeente Veldhoven. Deze keer
hebben we ervoor gekozen om geen bowlingbaan
te huren. Onze kraam hebben we aangekleed met
pins, ballen, shirts en we hebben een klein formaat
bowlingbaan neergelegd. Net als voorgaande jaren
hebben we veel jonge kinderen gezien. Leuk was
dat zij allemaal mee konden doen met het bowlen
op de kleine baan. We hebben ook weer veel jeugd

Hedwig Staffeleu
Secretaris
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Wedstrijdverslag 2019

OOK IN 2019 HEBBEN WIJ

Nadat we in 2018 nog ruim € 250,- tekort kwamen op de toernooien

WEER DIVERSE TOERNOOIEN

hebben we in 2019 een overschot van ruim € 850,- weten te realiseren.

VOOR JULLIE MOGEN

Dit komt vooral doordat we geen tekort meer hebben van een City

ORGANISEREN. DIT JAAR ZELFS

Centrum Toernooi, en de toernooien met externe deelnemers winst-

ÉÉN EXTRA IN VERBAND MET

gevend zijn.

HET 40-JARIG BESTAAN VAN
ONZE VERENIGING.

Dit komt mede doordat het City Centrum toernooi is vervangen door
ons nieuwe dubbel toernooi, “Brunch toernooi”. Ook het 17e BVVeld-

WE ZIEN EEN POSITIEVE

hoven toernooi heeft het een stuk beter gedaan dan het voorgaand

TREND BIJ DE TOERNOOIEN.

jaar. Mede door een succesvolle voorinschrijving hadden we een vol

HET AANTAL DEELNEMERS

toernooi met 120 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland. Het

NEEMT TOE. OOK FINANCIEEL

eindejaarstoernooi sluit een succesvol toernooi jaar af met wederom

ZIJN ONZE TOERNOOIEN

een mooie opkomst van 77 deelnemers.

BETER VERLOPEN EN KUNNEN
WE ZEGGEN DAT ONZE

Wij bedanken iedereen die geholpen heeft bij onze toernooien. Ik ben

TOERNOOIEN NU WEER

erg blij met de hulp die vanuit allerlei hoeken wordt aangeboden voor

FINANCIEEL GEZOND ZIJN.

onze toernooien.
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Bijzondere sportresultaten
1

Wilco Maas Hoge Game 299

3

Ralf Hubbers Hoge Game 299

11 december 2018 (huisleague)

2

Bo Strijbos Hoge Game 299
22 oktober 2019 (huisleague)

Vermelding Wilco Maas 11 november 2018 ontbrak
in het jaarverslag van 2018,

11 november 2019 (BVVeldhoven

daarom alsnog de vermelding in het

toernooi)

verslag van 2019.

Clubkampioenschappen 2019
Dit jaar is de derde klasse heren terug van

Klasse 1 Heren:

weggeweest. Dankzij een toename van het

1) Bo Strijbos 2.643 pins

aantal inschrijvingen voor onze plaatselijke

2) Wilco Maas 2.591 pins

kampioenschappen kunnen wij een eerlijkere

3) Pieter Kalter 2.469 pins

indeling maken voor de kampioenschappen.
Ook zagen wij een toename van het aantal

Klasse 2 Dames:

deelnemende dames. Onderstaand een op-

1) Hannie Weenink 2.001 pins

somming van de top drie in elke klasse. Club-

2) Rinnie Lemmers 1.908 pins

kampioenen 2019 zijn Chelsea van de Laar en

3) Monique Bos 1.732 pins

Bo Strijbos. Beide spelers slaagden erin hun
titel uit 2018 succesvol te verdedigen. Iedere

Klasse 2 Heren:

deelnemer speelde 12 games.

1) Emiel Coorens 2.345 pins
2) Geert Molmans 2.309 pins

Klasse 1 Dames:

3) Henk-Jan de Groot 2.078 pins

1) Chelsea van de Laar 2.382 pins
2) Herma Wannet 2.309 pins

Klasse 3 Heren:

3) Rian Wijnen 2.111 pins

1) Martin de Louw 2.185 pins
2) Sietse Vermaas 2.025 pins
3) Risjard Jansen 1.896 pins
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Brunch toernooi
In 2019 organiseerden wij voor het eerst ons nieuwe

Deze 5 winnaars werden op toernooigemiddelde

brunch toernooi. Dit is een dubbel toernooi waar spel-

ingedeeld van plaats 1 tot 5. Deze vijf dubbels speelde

ers tegen elkaar spelen op handicap basis.

een stepladder finale wat inhoudt dat de nummer 4
en 5 eerst tegen elkaar spelen. De winnaar van deze

In de voorronde werden 3 games games gespeeld

partij zou het gaan opnemen tegen de nummer drie

deze scores inclusief handicap vormden het klasse-

en zo gingen we verder totdat er een winnaar zou zijn.

ment voor de voorrondes. De tien beste dubbels
kwamen na de brunch in een Knock-out ronde

De top drie van de eerste editie van dit toernooi was

terecht. De als eerste geplaatste dubbel nam het op

als volgt:

tegen de als 10e geplaatste dubbel de als tweede
geplaatste dubbel tegen de als 9e geplaatste dubbel

1) GEERT MOLMANS & NIELS MOLMANS

en zo verder. Uit iedere wedstrijd (best of 3 games)

2) MARJO MAAS & MARTIN DE LOUW

kwam een winnaar.

3) HENK-JAN DE GROOT & RAMON HOEKS

Teamkampioenschappen
De beste twee teams van iedere huisleage

Uiteindelijk was dit na drie games de top 3 van

werden uitgenodigd voor de algemene team

2019:

kampioenschappen. Deze 8 teams werden
aangevuld met de algemeen teamkampioen van

1) BPV (dinsdag) 35 punten 1.985 pinfall

2018 & de drie beste jeugdspelers.

2) FF D’r N’ffe(maandag) 30 punten 1.962 pinfall
3) Rot team (donderdag) 30 punten 1.930 pinfall

De teams speelden allemaal drie games. Iedere
game waren er maximaal 10 punten te behalen. De
10 punten gingen naar het team met het hoogste
pinfall inclusief handicap. De nummer twee kreeg 9
punten en zo verder.
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40-jarig Jubileum toernooi
Ons 40-jarig bestaan mocht natuurlijk niet zomaar

De top drie van ons 40-jarig jubileum toernooi zag

voorbijgaan. Na weken voorrondes op basis van onze

er zo uit:

huisleagues waren de beste 40 spelers op 16 maart

1) Wilco Maas 710 pins (-5 HCP)

2019 uitgenodigd voor de finaledag. Alle leden waren

2) Pieter Kalter 673 pins (7 HCP)

welkom om te komen genieten van een feestavond

3) Paul Ekas 673 pins (38 HCP)

met diner.

17e BVVeldhoven toernooi
Dit jaar had ons BVVeldhoven toernooi 120
deelnemers. Hiermee hadden we een volledig

Onderstaand de top 3:

vol toernooi. Alle deelnemers bedankt voor jullie
sportieve strijd.

1) Ralf Hubbers 2.388 pins (11 HCP)
2) René Isbouts 2.345 pins (18 HCP)

We speelden 5 games voorronde gevolgd door

3) Stefan de Cock 2.345 pins (27 HCP)

5 games finale voor de 20 beste spelers inclusief
handicap.

Beste Jeugdspeler
1) Jarno Somers 2.296 pins (37 HCP)

Voor het eerst was de handicap formule voor dit
toernooi aangepast naar 80% van 220 in plaats van

Beste Dame

80% van 210. Hierdoor kunnen weer alle leden van

1) Hanny Bressers 2.292 pins (37 HCP)

BVVeldhoven deelnemen aan ons toernooi.

Titelverdediger Jan Nouris wist de finale helaas niet
te behalen dus kregen we een nieuwe winnaar.
Teamgenoot Ralf Hubbers ging er in 2019 met de eer
vandoor.
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Eindejaarstoernooi 2019
Voor het tweede jaar organiseren wij ons

Het eerste spel was het bingo bowlen. Iedereen

eindejaarstoernooi in nieuwe stijl. De goede opkomst

kreeg een kaartje met getallen 1 t/m 9 en strike op

van 77 deelnemers, zien wij als bevestiging van een

het kaartje. Je mocht van iedereen die bij je op de

goede opzet. Wij zullen deze speelwijze dan ook

baan stond de gegooide getallen afstrepen van je

doorzetten in 2020

kaartje en voor ieder vol rijtje kreeg je een bonnetje.

We hebben op deze avond drie verschillende

Het tweede spel was een best frame knock-out

bowling spelletjes gespeeld waarbij telkens

spelletje. Hierbij speelde je eerst tegen iedereen bij je

bonnetjes verdiend konden worden die later

op de baan. Als daar nog een speler over was speelde

eventueel goed zouden zijn voor een prijsje.

de 10 over gebleven deelnemers tegen elkaar. Hierbij
kon de winnaar bonnetjes voor iedereen op zijn baan
verdienen.

De top drie van de Knock-out ronde was:

Tussendoor is iedereen voorzien van een diverse
hapjes. Het was nog lang gezellig in de Flying

1) Eric Hoeks (introducé)
2) Stef Smolders (Jeugdlid BVVeldhoven)
3) Peer van de Laar (BVVeldhoven lid)

Deze uitslag toont aan dat iedereen kans heeft om
tijdens het eindejaarstoernooi iets te winnen.

Het derde spel was het Lucky 7 bowlen. Hierbij kreeg
je voor iedere 7 een bonnetje. Een 7 mocht in 1x
gegooid worden maar mocht ook een combinatie
zijn van je eerste en tweede worp.

Na afsloop van deze spelletjes hebben we alle
bonnetjes geloot totdat de prijzen op waren.

Bowling. En naar ons idee voor herhaling vatbaar.

Ramon Hoeks

Wedstrijdzaken
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Jeugdverslag 2019
DE JEUGD IS IN HET JAAR 2019

Gelukkig kregen we net voor de zomer nog een aanmelding waardoor

BEHOORLIJK UITGEDUND.

we besloten hebben nog één jaar door te gaan. Dit bleek in de zomer

DOORDAT BEPAALDE LEDEN

een goede beslissing aangezien we diverse aanmeldingen van proe-

DE LEEFTIJDSGRENS VAN 18

flessen ontvingen. Hierdoor gingen we in het seizoen 2019-2020 van

JAAR HEBBEN BEREIKT EN

start met zes leden.

DOOR HET STOPZETTEN VAN
HET LIDMAATSCHAP WAS HET

Wij merken dat er toch weer meer interesse ontstaat in het jeugd-

VOORTBESTAAN VAN ONZE

bowlen en hopen dan ook dat we het toenemende ledenaantal kun-

JEUGDAFDELING ONZEKER.

nen doortrekken in 2020.

Mede dankzij onze jeugdsponsoren hebben we weer diverse leuke
activiteiten kunnen doen. Zowel met onze eigen jeugdleden als een
deelname aan de NBF Jeugd trioleague.

Jeugdkampioenschappen 2019:
Door het afnemende ledenaantal & een aantal blessures in 2019 helaas
maar 1 klasse, alles spelers speelden 8 games.

Onderstaand de einduitslag:
1) Rick de Lepper – 1.291
2) Joris Muller – 1.151
3) Dax Kroom - 851

Zottentoernooi 2019:
Dit toernooi spelen alle deelnemers in carnavalskleding. De speler die
het beste verkleed was krijgt daarvoor nog een extra prijs. Dit jaar was
Nola onze best verklede deelnemer.

De laagste game kwam van Dax. Bij deze game moesten de spelers
minimaal 1 pin per worp omvergooien. Bij een misser werd er een
strike of een spare genoteerd.

Het totale toernooi is gewonnen door Joris. Hij wist over alle games van
het toernooi het beste te scoren.
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een frame mag worden gespeeld. Dit is het beste

Jeugd huisleague teams 2018
- 2019:

gedaan door Rick & Liesbeth. Hierdoor komen deze

1) Rick 64 punten

twee deelnemers voor een jaar in het bezit van de

2) Joris 54 punten

zottencup.

3) Dax 39 punten

De laatste game is de zottengame waarbij om en om

Paastoernooi 2019:

4) Rob 27 punten
5) Luuk 18 punten

Het paastoernooi is een tombola toernooi. Hierbij

Individueel 2018 - 2019:

loten we drie namen. Één voor

1) Rick de Lepper 173,77 gemiddeld

iedere game die we spelen. Deze drie games vormen

2) Rob van de Wiel 156,52 gemiddeld

samen een tombola score. De

3) Joris Muller 144,81 gemiddeld

spelers weten tijdens het bowlen niet welke spelers

4) Luuk van Lierop 131,86 gemiddeld

dat zijn en daardoor is de uitslag

5) Dax Kroom 114,71 gemiddeld

aan het eind van de avond altijd een verrassing.
De prijzen bestaan tijdens dit toernooi uit diverse
chocolade lekkernijen.
De speler die het dichtst bij de tombola score zit
mocht het eerst iets uitzoeken gevold door de tweede
speler enzovoorts.

Regionale trio league jeugd
2019
Ook in het seizoen 2018 – 2019 hebben we weer
deelgenomen aan de regionale trio league jeugd.
Helaas hadden we al vroeg in het seizoen een
behoorlijke tegenslag te verwerken door het uitvallen
van een onze jeugdspelers. We konden de rest van
het seizoen niet op de inzet van Rob rekenen.

Gelukkig hebben Joris, Rick & Dax dit goed opgevangen en konden we toch iedere speeldag de benodigde drie spelers opstellen. Uiteindelijk bleek deze inzet
goed voor een 4e plaats achter twee teams van Sittard en één team van Den Bosch.
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Surprisetoernooi 2019
Op 4 december 2019 was er weer ons jaarlijkse sinterklaas toernooi bij de jeugd. Om meer jeugdleden te
zien dan voorgaand jaar doet de sint veel deugd.
Om half zeven rolde de ballen over de baan. Een rijtje
op de bingo kaart vol bowlen was waar onze jeugdspelers voor zouden gaan.
Ieder getal van 1 tot en met strike mocht worden genoteerd. De bowlers deden dit zeer gepassioneerd.
Rob was de eerste met een rijtje vol. Hij ging compleet uit zijn bol! Niet veel later had ook Sven succes.
Hij schreeuwde het uit YesYesYes!
Voor ieder vol rijtje stond er een tasje klaar. Wat erin
zat bleef nog even onvoorspelbaar.
Na anderhalf uur waren alle tasjes op. Vervolgens
startte er een dobbelspel, dat zet alles weer op zijn
kop.
Tasjes werden geopend, gestolen, geruild en verschoven. Wie neemt er aan het eind het meest uit de
kelder mee naar boven?
Om half 9 klonk het eindsignaal. Iedereen had een
leuke avond gehad en dat stond natuurlijk centraal.
Iedereen ging naar huis met wat leuke cadeaus. Maar
vooral de sfeer op deze avond was grandioos.

De bowling sint en piet hebben ervan genoten en
flink gesnoept van de pepernoten.

Het is nu weer tijd om huiswaarts te gaan. Maar in
2020 zullen we er zeker weer staan!

Ramon Hoeks
Jeugdzaken
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STAAT VAN BATEN EN
LASTEN
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Overzicht bezittingen en
schulden
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Toelichting Algemeen op
financiën BVV 2019
Zónder rekening te houden met de kosten van het

Toelichting op de winst- en verliesrekening:

40 jarig jubileumtoernooi kwam het operationele

Inkomsten:

resultaat uit op een positief saldo van € 934.

De contributie inkomsten van de BVV zijn wederom

Echter, rekening houdend met de kosten van het

gedaald. Het aantal leden daalde met 15 tot 89

jubileumtoernooi, kwam het exploitatietekort over

leden eind 2019. Voor 2020 gaan we ervan uit dat

2019 uit op € 904 (2018: tekort van € 357).

de daling afvlakt en dat door promotie van de
bowlingclub (dubbelleague, berichten regionale

Een beter resultaat op toernooien alsmede lagere

krant, Sportmarkt, Sjors Sportief e.d.) het aantal

kosten leidde tot een positief operationeel saldo.

belangstellenden weer gaat toenemen.

Afgelopen jaar zijn er wederom een 5-tal toernooien

Doordat onze vereniging zich sterk inzet dat

georganiseerd. Het ‘verliesgevende City centrum’

‘jeugdigen zoveel mogelijk kunnen sporten en

toernooi werd vervangen door het ‘Brunch Toernooi’.

bewegen op de manier dat zij willen’ en bovendien

Ook de gewijzigde opzet van het ‘Eindejaars-

diverse activiteiten organiseert, hebben we ook

toernooi’ is door de vele positieve reacties ook in 2019

dit jaar een subsidie (€ 1.045) van de Gemeente

voortgezet. Mede dankzij de sponsorbijdrage van de

Veldhoven ontvangen.

Vrienden van Veldhoven verbeterde het saldo van de
toernooien van een tekort van € 251 in 2018 naar een

Met deze subsidie maar ook door de sponsoring en

overschot van € 921.

de inzet van Ramon & Peer kunnen we nog steeds
extra dingen doen voor de jeugd. Hartelijk dank aan

Het totaal van de algemene kosten en de kosten

onze jeugdsponsoren.

van bestuur en vergaderingen daalde met € 277
tot € 1.107 en bleven daarmee € 443 onder de

Ook voor 2020 is de subsidie aangevraagd en

begroting.

inmiddels toegewezen (€ 1.011).

De uitgaven voor het 40-jarig jubileumtoernooi

Door enkele extra deelnemers aan de vriendenloterij

bedroegen € 3.061. Na aftrek van een eenmalige

en de grote clubactie hebben we dit jaar € 240

subsidie van de Gemeente Veldhoven (€ 375) en

ontvangen (2018: € 201).

vrijval van de reservering eind 2018 (€ 848) bleven de
kosten van het jubileumtoernooi beperkt tot € 1.838.

De opbrengsten van de toernooien zijn beduidend
hoger vergeleken met 2018 en de begroting door
een hoger aantal deelnemers en hoger inschrijfgeld.
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Uitgaven:

De bestuursvergoeding bedraagt per bestuurslid

Onder ‘Website en computerkosten’ zijn de kosten

€ 90 p/jaar.

opgenomen voor de instandhouding van de website
(domeinnaam). Vanaf 2019 zijn ook de kosten van

Het bestuur bestond in 2019 uit 5 leden.

het beveiligingscertificaat van de website en het

De kosten van toernooien zijn licht gestegen

Office 365 abonnement hieronder opgenomen.

ten opzichte van 2018 en de begroting, maar

Hartelijk dank aan Kit D-zine voor de sponsoring met

deze stijging is minder dan de stijging van de

betrekking tot de sitehosting.

opbrengsten. Het saldo van toernooien is positief.

De bankkosten zijn de kosten van het bankpakket.

Toelichting op de balans:
Het totaal van de bezittingen bedraagt € 7.401

De administratiekosten betreft aanschaf postzegels

en betreft hoofdzakelijk banksaldi. De banksaldi

en (voorheen) de drukkosten van de boekjes voor

zijn in 2019 gedaald door uitgaven aan het

de ALV. Vanaf 2019 worden de boekjes voor de ALV

jubileumtoernooi alsmede de afdracht aan de jeugd.

digitaal verspreid (website / mail).

Het totaal van de schulden bedraagt eind 2019 €
1.075 en betreft prijzengeld van de diverse leagues.

Onder vergaderingen zijn de uitgaven vermeld van

Per saldo resteert een vermogen van € 6.327. Het

de diverse vergaderingen, jubilea en dergelijke.

exploitatietekort van € 904 is in mindering gebracht
op het eigen vermogen van 2018.

Specificatie

2019

2018

Bedankjes
league/score/diverse

€ 86,-

Jubilea e.d.

€ 58,-

€ 54,-

€ 50,- € 200,-

Reiskosten NBF
vergadering

€ 51,-

€ 53,-

€ 75,-

€ 50,-

Algemene ledenvergadering

€ 98,-

€ 220,-

€ 125,-

€ 150,-

Bestuursvergaderingen

€ 0,-

€ 134,-

€ 150,-

€ 0,-

€ 38,-

€ 38,-

€ 50,-

€ 50,-

€ 329,-

€ 633,-

Leaguebestuursvergadering
Totaal

€ 134,-

Begroot 2020
€ 200,-

€ 80,-

De Reservering Jubileum van € 848 eind 2018 is in
2019 in mindering gebracht op de uitgaven van het
40-jarig jubileumtoernooi.

€ 650,- € 530,-
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Toelichting op de begroting:

Een reservering van € 550 is opgenomen voor het 45

De begroting voor 2020 is opgesteld op basis van

jarig jubileum in 2024.

de te verwachten opbrengsten en kosten waarbij de
gerealiseerde bedragen uit voorgaande jaren mede

Per saldo gaan we uit van een kostendekkende

als basis zijn gebruikt.

exploitatie.

Ook voor 2020 heeft de gemeente Veldhoven
subsidie weer toegekend ter bevordering van het
sporten en bewegen van jeugdigen.

Hans Keeris

Penningmeester
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Voorstellen vanuit het
bestuur
Het bestuur wil op de Algemene ledenvergadering (ALV) de leden graag betrekken bij een aantal
voorstellen die wij willen doen voor het seizoen 2020-2021. De genoemde voorstellen zullen
op de jaarvergadering van 2020 besproken worden en in stemming gebracht worden. Bij een
meerderheid wordt het voorstel aangenomen en in het seizoen 2020-2021 uitgevoerd. Eventueel
met aanpassingen die in de ALV besproken zijn.

Voorstel speelwijze
Clubkampioenschappen
2021

Voorstel:
We spelen de clubkampioenschappen van 2021
doordeweeks op de avonden dat we normaliter
de huisleague-avonden hebben. Hierdoor kunnen

Het aantal deelnemers op de

spelers gewoon deelnemen op de avond waarop ze

clubkampioenschappen blijft een zorgenkindje.

altijd al bowlen. er wordt gespeeld met twee spelers

Doordat er relatief weinig deelnemers zijn is het

op een baan. Op de zaterdag zullen we een extra

indelen van spelers in eerlijke klassen een lastig iets.

voorronde organiseren voor de spelers die door de

Klasse moeten worden samengevoegd of geschrapt

weeks niet hebben kunnen bowlen.

doordat er te weinig deelnemers zijn.

Wij denken dat de 12 games voor veel spelers

Als het de NBF ons inderdaad gaat verplichten

een drempel vormt om deel te nemen. Ook de

om de Clubkampioenschappen in het weekend

inschrijving van € 25,- kan een obstakel vormen

van 13 en 14 maart 2021 te organiseren zullen de

voor spelers. Als we meer deelnemers kunnen

voorrondes in de week voorafgaand aan dit weekend

interesseren kunnen we de kosten voor de finale

plaatsvinden.

door meer spelers delen waardoor de individuele
inschrijfkosten omlaag kunnen
De voorrondes zullen bestaan uit 5 games. De eerste
Daarom willen de clubkampioenschappen graag

drie games tellen mee voor het dubbelklassement.

hervormen.

De dubbels spelen inclusief handicap zodat iedereen
gelijke kansen heeft. De 5 games voorronde tellen
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mee voor de klassen ranglijst. Aangezien dit al in

Als de baanhuur niet omhoog gaat zouden we dit

klasse is onderverdeeld spelen we de singles scratch.

kampioenschap kunnen organiseren voor: ‘we zijn in
het voorbeeld uitgegaan van 60 deelnemers’

We zullen voor de dubbels een finale organiseren
van 3 games op de finaledag. Voor de beste 6

Voorronde 		

€ 12,75 p.p.

dubbels. De overige 4 banen zullen worden gebruikt

Klasse finale 		

€ 255,50 / 60 = € 4,25

voor de jeugdfinale.

Dubbelfinale 		

€ 87,- / 60 = € 1,45

Kosten 			

€ 18,50 p.p.

Aansluitend aan de dubbelfinale & jeugdfinale
spelen we de klasse finales. Iedere klasse krijgt

Het bestuur wil aangezien wij het afgelopen jaar

minimaal 3 finaleplaatsen. De finale zal gespeeld

financiëel goed presteren op toernooien ook iets

worden over 5 games.

teruggeven richting de leden. Daarom zullen wij de

De overgebleven plaatsen (max 20 finale plaatsen)

kosten van de finale van de clubkampioenschappen

Verdelen we over de klasse met de meeste

voor onze rekening nemen. De deelname kosten

deelnemers.

voor de clubkampioenschappen komen dan op
€ 12,50 per speler.

Voorstel vernieuwing
clublogo
Wij hebben nagedacht over het vernieuwen van ons

Door een nieuw logo te introduceren zorgen

logo. Het huidige logo is inmiddels wat gedateerd

we er voor dat we weer in het bezit zijn van alle

en we hebben er ook niet al de benodigde

bronbestanden. Doordat we dit logo voorstellen in

bestandsformaten van. Hierdoor kunnen wij ons logo

de ALV hopen wij ook dat als deze nieuwe variant

niet op al de uitingen die we doen goed plaatsen.

gekozen wordt we weer duidelijk hebben welk logo
van onze club is.

In het verleden is er wel ooit eens een andere
variant van het logo geïntroduceerd. Deze is

Hier bijgevoegd vind u een aantal voorbeelden van

alleen echter nooit officiëel gekozen. Hierdoor is

ons voorgestelde logo. Hierdoor hopen we een goed

er ook onduidelijkheid ontstaan in welk logo nu

beeld te geven hoe we het logo in verschillende

daadwerkelijk het logo van Bowling Vereniging

situaties kunnen gaan inzetten.

Veldhoven is.
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