
Verslag Algemene Leden Vergadering WBV - 15-10-14 
 
Aanwezig namens het bestuur: 
Marco van Os 
Rudolf Grundmann 
Ruud Epping 
Hennie Koopmans 
Tom van Schaijk 
Wim Lindhout 
 
Aanwezige leden: 
Gijs Haasnoot 
Kees Spierenburg 
Nel Adolfs 
Johan van den End 
Wil Verkleij 
Hans Beukers 
Yolanda Koene 
Joke Mulder 
Henk van der Meer 
Anja van der Meer 
 
Opening 
Marco opent de vergadering. Aan alle aanwezigen is een verslag van de ledenvergadering 2013 
uitgereikt. Yolanda Koene merkt op dat er een fout in dit verslag staat; er is nl. vermeld dat Yolanda 
heeft aangegeven te stoppen met de toernooicommissie. Zij was echter geen lid van de 
toernooicommissie, maar algemeen bestuurslid. Dat lidmaatschap heeft zij vorig jaar opgegeven. 
Nadat dit is rechtgezet worden de notulen van de ALV 2013 door alle leden goedgekeurd. 
 
Het aantal leden is momenteel 92, dat is 6 minder dan vorig jaar. Met dit aantal hebben we te weinig  
leden om voldoende teams te vormen voor een volwaardige competitie. Dit is een situatie die in feite 
al een aantal jaren aan de hand is; dit is opgelost door een aantal fictieve teams aan de competitie 
toe te voegen. Marco kondigt aan dat het bestuur al bezig is met een nieuwe competitie-opzet. 
Hierover later meer. 
 
Ingekomen stukken 
Er is een brief binnen gekomen van Jannie Grundman, waarin zij aangeeft te stoppen met haar 
activiteiten in de toernooicommissie. 
 
Na overleg met Hans Beukers is geconcludeerd dat de deelname aan de toernooien de laatste jaren 
steeds minder wordt. Het bestuur heeft daarom besloten om voor de toernooien een open 
inschrijving te hanteren, zodat ook niet-leden zich kunnen aanmelden voor de toernooien. Marco 
roept de leden op om vrienden, familie, buren, kennissen uit te nodigen om eens aan een toernooi 
mee te doen. Dit zal ook gevraagd worden aan de deelnemers van de bedrijfscompetitie. Het schijnt 
dat  een aantal spelers van deze competitie hier wel interesse voor heeft.  



Deze open inschrijving geldt in principe ook voor andere toernooien die door de toernooicommissie 
wordt georganiseerd. Wim Lindhout zal een bericht hierover sturen naar Johan van den End; deze zal 
dat dan per mail verspreiden over de leden. 
 
Verder is er nagedacht over een andere competitie-opzet. In deze nieuwe opzet is rekening 
gehouden met: 
- het feit dat er (te) veel 'niet-bestaande' teams zijn  (Ghost team, 820, 750 etc.) Het is niet leuk    om    
hier tegen te spelen 
- het feit dat sommige teams moeite hebben om 5 spelers op de baan te krijgen; bovendien is het 
soms lastig om binnen de gestelde tijd van 2.5 uur 3 games te gooien. 
 
Hennie heeft het e.e.a. op papier gezet en legt de nieuwe competitie-opzet  uit.: 
De competitie bestaat straks nog uit 12 teams. Deze spelen allemaal 2x tegen elkaar; dit zijn dus 22 
wedstrijden. Vervolgens komt er een soort na-competitie waarin de 6 bovenste team in een poule 2x 
tegen elkaar spelen. De teams behouden hun punten uit het eerste deel van de competitie. Dit 
betekent dus nog 10 wedstrijden in deze na-competitie. De winnaar hiervan is uiteraard kampioen. 
De nummers 7 t/m 12 spelen ook een na-competitie in een poule van 6 teams. De winnaar van deze 
poule krijgt ook een prijs. 
Het voordeel van deze opzet is dat een team dat bijv. in februari op de 12e plaats staat in deze opzet 
toch nog iets kan winnen in de nacompetitie. Dit verhoogt de spanning (en hopelijk daarmee de 
spelvreugde) voor alle teams. 
 
De teams kunnen blijven spelen met 5 spelers. Echter alleen de 4 beste scores tellen mee voor het 
resultaat. Het gaat hierbij om de scratch score + handicap. het is ook mogelijk om met 4 spelers te 
spelen; er is dan geen blindscore meer. 
 
Verder zijn er nog plannen voor een 'clubkampioenschap + handicap' toernooi. Dit is een afgeslankte 
versie van de gewone clubkampioenschappen (geen dubbels). Het toernooi kan dan in 1 week 
gespeeld worden. In tegenstelling tot de gewone clubkampioenschappen telt hierbij de handicap 
mee, zodat meer mensen kans maken om dit toernooi te winnen. Als het allemaal door gaat zal dit 
toernooi in het seizoen 20115-2016 ingevoerd worden. 
 
De laatste weken zijn er technische problemen met baan 2. Dimitri legt uit dat er uitgebreid naar dit 
probleem gekeken is. Het blijkt dat er een relais kapot is. Gezien de leeftijd van de banen (ruim 35 
jaar) is het niet eenvoudig om een dergelijk onderdeel te bestellen. Toch is het gelukt om een relais 
te bestellen, dit moet vrijdag 17-10 geleverd worden. Naar verwachting zijn dan de problemen 
verholpen. Dimitri geeft aan zeer soepel te zullen zijn m.b.t. het tijdstip van de in te halen 
wedstrijden. 
 
Johan van den End heeft zijn uiterste best gedaan om het probleem te verhelpen. Dit is niet zijn taak; 
hij doet dit geheel vrijwillig. Omdat het niet zijn taak en zeker niet zijn verantwoordelijkheid is, is het 
niet de bedoeling dat de leden hun klachten m.b.t. de banen aan Johan richten. Marco verzoekt bij 
deze om dit dan ook niet meer te doen. 
Klachten over de staat/onderhoud van de banen moeten kenbaar gemaakt worden aan Dimitri of 
aan het bestuur van de WBV; in ieder geval niet aan Johan. 



Het team 'The Forze' heeft voorafgaand aan het seizoen gevraagd of zij wat later konden beginnen. 
Aangezien er op maandag maar 3 teams spelen, is dit geen probleem. Het speelschema is dusdanig 
ingericht dat het team dat maandag laat speelt - de Underdogs - nooit op dezelfde baan spelen als 
The Forze. 
Anja van der Meer geeft aan dat de Strikemakers ook wel om half acht willen beginnen. Dit is geen 
probleem. 
Gijs Haasnoot geeft aan dat hij aan zijn team gaat voorstellen om ook op maandag 19.30 u te gaan 
spelen. Het bestuur vindt dit geen probleem; het leidt in ieder geval tot een betere verdeling van de 
teams over beide avonden. Een dergelijke wijziging kan echter alleen bij aanvang van een  nieuw 
seizoen worden doorgevoerd, niet tijdens het seizoen. Dit geeft nl. zeer grote problemen voor het 
speelschema. 
 
Er heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld: Wim Lindhout. 
Marco van Os kan zijn drukke werkzaamheden niet meer combineren met zijn rol als voorzitter en 
stapt uit het bestuur. 
 
Lustrumfeest 
In 2015 bestaat de WBV 40 jaar en dat moet gevierd worden. De data die het meest geschikt lijken 
zijn 3 en 10 oktober 2015.  
Met betrekking tot de locatie gaat de voorkeur uit naar een zaal in, of in de directe omgeving van 
Woerden. Als er gekozen zou worden voor een locatie ver buiten Woerden zijn we genoodzaakt om 
busvervoer te gaan regelen; dit veroorzaakt uiteraard extra kosten. 
Uitgaande van het bovenstaande heeft Hennie heeft al informatie ingewonnen bij  de Milandhof en 
Kasteel Woerden.   
Tussen deze 2 lokaties is een redelijk prijsverschil; het kasteel is een stuk duurder dan de Milandhof.  
De kwaliteit van de Milandhof is goed, de locatie is geschikt en de prijzen zijn gunstig. Bovendien 
hebben ze er een thema-avond (die duurt tot 01.00 u) met muziek uit de jaren 60-70-80; dit spreekt 
de meeste leden erg aan. Eigenlijk is de unanieme mening dat de Milandhof de voorkeur verdient. 
Hennie gaat contact opnemen met de Milandhof om een optie te plaatsen voor één van de 
genoemde data. 
Voor het vervoer is er een voorstel dat er een busje de hele avond tussen de Milandhof en Woerden 
centrum heen en weer pendelt. 
Het bestuur zoekt nog mensen die willen helpen bij de organisatie van het Lustrumfeest. 
Net als bij voorgaande edities zullen er voor het Lustrumfeest kaarten worden verkocht à € 10,- per 
persoon. Hiermee wordt voorkomen dat mensen die zich eerst hebben aangemeld, ineens niet 
verschijnen op het feest. Dit is zonde, want er moet wel vooraf per persoon worden betaald. 
 
ALV 
De volgende Algemene Leden Vergadering staat gepland op 11 juni 2015. We denken - door te kiezen 
voor een tijdstip aan het einde van het seizoen - meer input van de leden te krijgen. Vaak zijn alle 
ideeën of klachten die de leden hebben in juni, in oktober alweer weggezakt. 
Wellicht valt er nog wat te schuiven met de datum omdat op 11 juni al een aantal mensen op 
vakantie is. Het bestuur gaat nog overleggen of we half of eind mei de ALV kunnen houden.  
 
 



Toernooicommissie 
Zoals bij de ingekomen stukken al vermeld, heeft Jannie Grundmann besloten de toernooicommissie 
te verlaten. Yolanda Koene heeft zich opgegeven voor de toernooicommissie. Er moet eigenlijk nog 
minimaal 1 persoon extra bij de toernooicommissie. 
 
Financieel verslag 
Ruud heeft een, zoals ieder jaar, een keurig financieel verslag gemaakt. De vereniging heeft 
afgelopen jaar weer winst gemaakt en staat er financieel goed voor.  
In het verslag staat ook een lening van € 7.500,- aan Singel 59 vermeld. Dimitri legt uit dat hij, 
vanwege het mooie weer, in de zomer weinig omzet heeft gedraaid. Bovendien waren er nog extra 
onverwachte kosten, waardoor hij in liquiditeitsproblemen kwam.  
De WBV heeft toen een lening verstrekt tegen 2% rente. Dit bedrag moet binnen een jaar worden 
terug betaald. Dimitri gaf aan dat hij de afbetaling versneld gaat doen.  
 
De reserves die de WBV heeft opgebouwd komen ten goede aan de financiering van het 
Lustrumfeest. Uiteraard zal niet de volledige reserve gespendeerd worden, maar er zijn voldoende 
middelen om een geslaagd feest te geven. 
 
Kascontrole 
De kascontrole is uitgevoerd; de kas klopt tot op de laatste cent. Er is nog niemand  aangewezen om 
de kascontrole op de volgende ALV te verrichten; besloten wordt om dan 2 vrijwilligers aan te wijzen. 
 
Verkiezing bestuur 
Marco van Os treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar. 
Hennie Koopmans stelt zich  beschikbaar als voorzitter; dit wordt unaniem aangenomen. 
Hetzelfde geldt voor de invulling van de functies secretaris en penningmeester. Rudolf Grundmann 
en Ruud Epping zullen hun werkzaamheden komend jaar voortzetten. 
Tom van Schaijk en Wim Lindhout zijn algemeen bestuurslid. 
 
M.b.t. de bestuursvergaderingen stelt Hennie voor dat Hans Beukers aan deze vergaderingen 
deelneemt. Het is goed dat het bestuur en de toernooicommissie elkaar regelmatig informeren.  
 
 
Toernooien 
De deelname aan de toernooien neemt af. Er zijn verschillende voorstellen gedaan om hier 
verandering in aan te brengen. Dimitri wil een geldprijs voor de winnaar beschikbaar stellen. Hans is 
hier tegen omdat dit de sfeer op een toernooi negatief kan beïnvloeden. Wel zou er gedacht kunnen 
worden aan mooiere prijzen. 
Op dit moment worden er prijzen uitgereikt aan de nrs. 1, 2 en 3. 
Voorstel is om voortaan prijzen uit te loven aan de 3 beste mannen én aan de 3 beste vrouwen. 
 
Verder is er gesproken over het inschrijfgeld. Dit is weliswaar niet hoog, maar kan een belemmering 
zijn voor mensen om deel te nemen. Het idee is geopperd om weliswaar het inschrijfgeld op 
hetzelfde bedrag te houden, maar daarvoor krijgt iedere deelnemer wel een consumptie. Als dit idee 
uitgevoerd gaat worden, kunnen de oude consumptiemunten weer gebruikt worden. 



Een ander idee om de toernooien aantrekkelijker te maken is om leukere spelvormen te bedenken. 
Sinds de overgang naar het nieuwe telsysteem zijn een aantal spelvormen niet of zeer lastig te doen 
(zoals het beroemde'kerstboom' gooien). Toch kan met wat fantasie wel het een en ander aan 
gedaan worden. Yolanda geeft aan dat zij en Hans wat van deze ideeën aan het uitwerken zijn. 
 
Omdat de toernooien een open karakter krijgen, komt er een vraag hoe het gaat met de berekening 
van de handicap van de niet-WBV leden. Marco stelt dat we hierop nog niet vooruit hoeven te lopen; 
er moeten eerst maar mensen van buiten de WBV zich aanmelden. Is dat eenmaal het geval, dan kan 
de toernooicommissie hier een oplossing voor bedenken.  
 
Voordat Marco de vergadering sluit komt Dimitri nog met een opmerking m.b.t. het 
sluitingstoernooi. Hij stelt voor om de BBQ helemaal zelf te regelen, dan heeft de WBV hier geen 
omkijken naar en is er geen onduidelijkheid is over wie waar verantwoordelijk voor is. 
 
Het is nu tijd voor Marco om voor de laatste keer met de voorzittershamer de vergadering te 
beëindigen. Marco wordt hartelijk bedankt voor al zijn inzet voor de vereniging de laatste jaren.  
Marco wenst Hennie veel succes in zijn functie als voorzitter. 
 
Einde vergadering 
 
 
 



 Hierbij een samenvatting van het financieel rapport over het seizoen 2013/2014.
 Op de ledenvergadering van 15 oktober jl. is een toelichting gepresenteerd.

        BALANS PER 31 AUGUSTUS 2014
debet credit

Algemene reserve 6.000
Vooruitbetaald 1.500 Reserve inventaris 0
Lening U/G Singel.59 7.500 Reserve lustrum 11.944
Liquide middelen 8.944

Eigen Vermogen 17.944

Vooruitontvangen 0

17.944 17.944

        EXPLOITATIE-REKENING 2013/2014
kosten opbrengsten

Herfsttoernooi 318 Contrib./baangeld 3.660
Kersttoernooi 289 Inschrijfgelden 1.887
Clubkamp. 1.038 Sponsors/donateurs 120
Paastoernooi 273 Akties/advertenties 0
Sluitingstoernooi 866 Overig 0
Inventariskosten 0 Rente bank 173
Kantoorbenodigdheden 240
Vergaderkosten 0
Reclame en repr. 37
Clubblad 0
Overig 1.182

 
Positief resultaat 1.597

5.840 5.840

Toelichting op het financieel rapport seizoen 2013/2014

Over het seizoen 2013/2014 was er een positief resultaat van € 1.597,-
Ons bowlinghuis Singel.59 heeft zoals afgesproken € 1.500,- aan baanhuur 
voor de tournooien berekend, voor het overige resultaat geen bijzonderheden.
Op de balans aan de debet zijde staat de post lening U/G Singel.59 a.d. € 7.500,-
Het bestuur heeft aan Dimitri deze zomer een tijdelijke lening verstrekt vanwege
tegenvallende inkomsten wegens de mooie zomer, en hoger dan geplande uitgaven.
Dimitri betaald deze lening zo spoedig mogelijk terug.

met vriendelijke groet,

Ruud Epping
Penningmeester WBV
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