
Verslag ALV 28 september 2017 

 
Aanwezig: Kevin Reeuwijk 

Thijs van den Bulk 
Wilma van Praag 
José Olrichs 
[de presentielijst is door een computerstoring helaas verloren gegaan] 

  
Afwezig met afmelding: 
   
  Jan den Heijer 

Ylone den Heijer 
  Maaike Huizer 

Peter Saarloos 
Wendy Haak 
Tony van Wijland 
Peter van Os 

 
 
1. Opening en goedkeuring agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en de agende wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Verslag ALV 15 september 2016 
 
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
 
3. Openstaande acties n.a.v. ALV 15 september 2016 
  

a) Enquête scoreformulier 
 
Deze enquête is niet uitgevoerd doordat een nieuw scoresysteem is ingevoerd, wat het oude 
scoreformulier heeft vervangen. Het nieuwe formulier is groter en verdeeld over 2 pagina’s, wat tevens 
de meest gehoorde klachten over het oude formulier heeft opgelost. 
 
 
4. Financiële verantwoording seizoen 2016/2017 
 
De financiële verantwoording wordt door de vergadering goedgekeurd. Lars Jørgensen is voor het 
nieuwe seizoen niet meer beschikbaar. 
 
 
 
5.  Verkiezing bestuursleden 
 
Alle bestuursleden treden statutair af en stellen zich herkiesbaar voor het seizoen 2017/2018. 
 
Het bestuur blijft na de stemming in ongewijzigde samenstelling: 

• Kevin Reeuwijk, voorzitter 
• Wilma van Praag, ledenadministratie en secretariaat 
• Thijs van den Bulk, penningmeester 
• Anne van der Poel, wedstrijdsecretariaat 
• José Olrichs, evenementensecretariaat 
• Tony van Wijland, algemeen lid 

 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
 
 



6. Begroting seizoen 2017/2018 

 
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 
  
7. Verkiezing kascontrolecommissie 
 
Lars Jørgensen is niet meer verkiesbaar omdat hij geen lid meer is. Maaike Huizer stelt zich opnieuw 
verkiesbaar. Marlon van Wijland stelt zich verkiesbaar als reservelid van de kascommissie. 
  
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
8. Samenstelling evenementencommissie 
 
De huidige samenstelling van José Olrichs, Anne vd Poel, Linda Bruins-Slot, Ron van Est en Chris 
Faber worden herkozen. 
 
9. Diverse technische zaken 
 

a)  Nieuwe scoresysteem & formulier 
 
De nieuwe systemen zijn geimplementeerd en het nieuwe scoreformulier is in gebruik genomen. 
Kinderziektes worden nauwlettend in de gaten gehouden en in overleg met het huis opgelost. 
 
 
 b) Blindscores aan het begin van het seizoen 
 
Het correcte gemiddelde wordt nu getoond op het scoreformulier, ook aan het begin van het seizoen. 
Hierdoor kan de blindscore regeling eenvoudiger worden toegepast, omdat te zien is tegen welk eigen 
gemiddelde gespeeld moet worden. 
 
 c) Veel teams moeten 1e speeldag inhalen 
 
Het valt het bestuur op dat vrij veel teams moeite hebben om de 1e speeldag een team bij elkaar te 
krijgen, en hierdoor de speeldag moeten inhalen. Het bestuur vraagt de vergadering of het wenselijk is 
om de start van het seizoen 1 of meerdere weken later te laten zijn, hier is echter geen draagvlak 
voor. 
 
 b) Uniforme shirts 
 
Het dragen van uniforme shirts bij de teams blijft een probleem. De vergadering besluit dat dit seizoen 
waarschuwingen moeten worden gegeven en volgend seizoen, indien noodzakelijk, aftrek van punten. 
 
 
10. Rondvraag 
 
Er wordt gevraagd of de automatische email van het nieuwe scoresysteem ook in het Nederlands kan. 
Helaas is hier momenteel geen ondersteuning voor. 
 
Er wordt een korte rondleiding gegeven van de nieuwe BDZ website. 
 
Er wordt gevraagd om te kijken naar fouten in de rapportage van de maandagleague, waar regelmatig 
4 personen spelen in een roulerend trio-team. Dit wordt doorgegeven aan het huis. 
 
Er wordt gevraagd of de scores op Facebook kunnen worden gezet. Mede in verband met de nieuwe 
privacy wetgeving, is het bestuur hier geen voorstander van. 
 
 
12. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering. Hij dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en biedt namens de 
BDZ een drankje aan in de bowlingbar. 


