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Aanwezig namens het bestuur: 
Hennie Koopmans  
Rudolf Grundmann 
Ruud Epping 
Tom van Schaijk 
Hans Beukers 
 
Aanwezige leden: 
Gijs Haasnoot   Jochem de Ruijter  Frans Droogh 
Johan van den End  Yolanda Koene   Arjan den Braber 
Wim Lindhout   
 
Opening 
Hennie opent om 20.10 de vergadering. Aan alle aanwezigen is een verslag van de ledenvergadering 
2017 en zijn de jaarstukken over 2018 uitgereikt. 
 
Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen. 
 
Goedkeuring notulen 
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Yolanda meldt nog wel even dat Erik gebeld 
moet worden in verband met het sluitingstoernooi. 
 
Financieel jaarverslag 
Ruud heeft zoals ieder jaar weer een sluitend financieel verslag gemaakt. De vereniging heeft een 
winst geboekt van € 908 en staat er financieel goed voor. Ruud krijgt complimenten voor zijn werk. 
Ook de kascontrole is weer uitgevoerd, de kas klopt tot op de laatste cent. 
  
Evaluatie competitie 
Gijs geeft aan dat de vroege groep op maandag altijd naast elkaar speelt. Dit komt doordat de 
Underdogs ook op het vroege schema spelen maar later beginnen wordt aangegeven. Yolanda meldt 
dat er nog maar 4 leden over zijn bij Happy Team en dat het misschien een optie is om samen te 
voegen met Okidoki. Johan geeft aan komend jaar weer mee te gooien met Happy Team, zij hebben 
dus weer 5 man. Arjan vraagt of er een informatieblad kan komen op het WBV bord om nieuwe 
leden aan te trekken. Het bestuur gaat kijken of er een handige oplossing is. Over het algemeen zijn 
de banen dit jaar goed bespeelbaar geweest. Er waren maar een paar kleine mankementjes. Tom 
vraagt of de goot achterin kan worden vervangen. Dit zal met Ursula moeten worden besproken. 
 
Nieuwe competitie 
De planning voor het nieuwe jaar is dat er bij 10 team met de nieuwe opzet zonder ghostteams 
wordt gegooid. Dit betekent dat het 2e deel van het seizoen met een A en B categorie zal worden 
gespeelt van 2 x 6 teams met een ghostteam. Bij 11 teams blijft de oude opzet van kracht. 



Arjan geeft aan dat als er met 4 man wordt gegooid het leden zal gaan kosten. Arjan meld ook dat 
men eerder op zoek gaat naar nieuwe leden als er met 5 man mag worden gegooid. Yolanda vind het 
ook veel gezelliger met 5 man en zegt dat het ook ligt aan de instelling van de leden. Het bestuur 
gaat akkoord, we blijven met 5 man gooien, de leden moeten gewoon lekker komen gooien! 
 
In verband met de uitloop van de vergadering lassen we een kleine koffiepauze in van 10 minuten. 
 
Evaluatie Toernooien 
Bij de clubkampioenschappen waren er helaas minder inschrijvingen dan voorgaande jaren. Het 
bestuur begrijpt ook niet waardoor de leden niet komen. Ab miste de finale doordat er een andere 
speler ziek was, en hij de 1e reserve was. In het vervolg zal het bestuur ook de 1e reserve oproepen 
voor de finale. Het handicap toernooi was wel erg goed bevallen, de inschrijving hiervan was 
helemaal vol. Hans vraagt of we het handicaptoernooi kunnen uitbreiden naar 2 avonden met een 
finaleronde. Dit is mogelijk, Ursula is ook akkoord als het maar op tijd wordt gemeld. Voor de overige 
toernooien hopen we op meer inschrijvingen. Misschien is het wat om met open inschrijvingen te 
gaan werken. Wel zal er dan een telefoonnummer moeten worden vermeld op het inschrijfformulier. 
 
Bestuursleden 
Rudolf geeft aan nog 1 jaar aan te blijven als secretaris omdat er geen nieuwe kandidaten zijn. In 
2018 zal hij dan ook niet meer herkiesbaar zijn. Het overige bestuur, Hennie Koopmans en Ruud 
Epping zullen hun werkzaamheden ook blijven voortzetten. Tom van Schaijk blijft aan als algemeen 
bestuurslid, Wim Lindhout heeft aangegeven te stoppen. Hans Beukers wordt aangedragen als 
algemeen bestuurslid, hiermee is iedereen akkoord.  
 
Rondvraag 
Yolanda vraag of de algemene ledenvergadering op het rooster kan worden vermeld. Dit is mogelijk, 
de vergadering zal in principe op de 1e woensdag na het einde van de competitie worden gehouden. 
Jochem maakt zich zorgen over het bestaan van de bowling. Ursula meldt dat niemand zich hier 
zorgen om hoeft te maken. Gijs vraagt of het mogelijk is om op de agenda van de App ook 
mededelingen te vermelden. Johan zegt dat dit geen probleem is. Ook vraagt Gijs of het mogelijk is 
om met een introducee te bowlen als 5e man tijdens een competitiewedstrijd. Het bestuur geeft aan 
dat dit mogelijk is maar dat de score niet mee zal telllen. 
 
Sluiting 
Hennie bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en laat Ruud om 21.25 bellen voor een 
rondje! 
 
Einde vergadering 


