
Verslag Algemene Ledenvergadering WBV  27-05-2019 
 
 
Aanwezig namens het bestuur: 
Hennie Koopmans  
Rudolf Grundmann 
Ruud Epping 
Tom van Schaik 
Hans Beukers 
 
Aanwezige leden: 
Robin Angenent   Nel Adolfs   Astrid Verkleij 
Johan van den End  Yolanda Koene   Arjan den Braber 
Joke Mulder   Rob Damman   Ria Burggraaf   
Gijs Haasnoot   Wim Lindhout   Wil Verkley 
 
Opening en mededelingen 
Hennie opent om 20.15 de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Aan alle aanwezigen is 
een boekje met de notulen over 2018 en de jaarstukken over 2019 uitgereikt. 
 
Ingekomen stukken 
Gijs Haasnoot heeft een vraag gesteld in verband met het verhogen van de handicap. Dit zal later in t 
de vergadering  worden besproken. Hennie meldt dat het sluitingstoernooi slecht bezocht is en vindt 
dat erg jammer. Hij stelt voor dat de teamcaptains de leden stimuleren om te komen. Ria Burggraaf 
zegt dat het misschien komt omdat de datum is verschoven. Yolanda Koene denkt niet dat dit het 
geval is omdat de mededeling al 8 weken in de bowling hangt. 
 
Goedkeuring notulen 
De notulen worden goedgekeurd. Gijs stelt een algemene vraag aan iedereen of het bevalt dat de 
laatste game met 4 personen wordt gespeeld. Hier wordt door iedereen positief op gereageerd. 
 
Financieel jaarverslag 
Ruud heeft zoals ieder jaar weer een financieel verslag gemaakt. De vereniging heeft helaas een 
verlies geleden van € 315 maar staat er financieel nog goed voor. Het verlies komt doordat er minder 
leden zijn en de baanhuur iets is gestegen. Yolanda vindt dit een logische verklaring. Ruud krijgt 
complimenten voor zijn werk en bedankt Roy Hoenders voor het maken van de opzet van de 
jaarrekening.  
  
Evaluatie competitie 
Het probleem op baan 1 met de retour van de ballen wordt aangehaald. Tom van Schaik en Wim 
Lindhout geven aan het probleem te gaan oplossen. Ursula geeft toestemming om dit te doen. 
Hennie meld dat het ledenbestand weer is teruggelopen. Hierdoor heeft het bestuur besloten om de 
contributie te verhogen naar € 47,50 voor komend seizoen. Iedereen is akkoord met dit voorstel. Rob 
vraagt of er misschien wat aan het ledenaantal gedaan kan worden door leden te werven. Hennie 
zegt dat dit weinig tot geen nieuwe leden oplevert. Yolanda zegt dat een oproep of Facebook wel 



eens wil helpen. Door dit medium heeft The Force nu 3 nieuwe leden. Gijs zegt dat familieleden 
kennis laten maken met bowlen ook wel eens kan helpen. 
 
Nieuwe competitie 
Gijs vraagt aan het bestuur of er iets aan de handicap kan worden gedaan. Het bestuur heeft in een 
vergadering besloten om de maximale handicap te verhogen van 50 naar 60. Gijs vraagt of het een 
optie is om de handicap helemaal los te laten. Het bestuur wil eerst kijken wat de impact is van de 
bovenstaande wijziging. Iedereen is het hiermee akkoord, volgend jaar evalueren we deze wijziging. 
 
Evaluatie Toernooien 
De inschrijvingen bij de clubkampioenschappen vielen dit jaar tegen. De kampioenen van dit jaar 
waren Robin Angenent en Astrid Verkleij. Ook handicap toernooi was niet helemaal gevuld dit jaar. 
De winnaar dit jaar was Ab. De overige toernooien zijn ook slecht bezocht zegt Yolanda. Kom gewoon 
voor de lol en gezelligheid!! Voor de toernooien moeten er komend jaar minimaal 25 inschrijvingen 
zijn anders gaat het feest niet door. De toernooien met Kerst en Pasen halen deze inschrijvingen op 
dit moment net terwijl er vroeger gewoon 40 inschrijvingen waren. Astrid meldt dat het niet altijd 
onwil is. Hier is iedereen het mee eens, je kan altijd een andere afspraak hebben. Kom met ideeën 
voor deze avonden zodat de toernooicommissie het nog leuker kan maken! Robin vraagt of er een 
enquete kan worden gehouden waarom leden niet wille komen. Het bestuur gaat hiermee aan de 
slag. Voorbeelden van een invitatie/ of schooltoernooi worden aangedragen.  
 
Bestuursleden & kascontrole 
Hennie Koopmans geeft aan om het komende jaar nog aan te blijven als voorzitter, De aanwezige 
leden zijn hier blij mee. Leden hebben nog een jaar om zich aan te melden voor een bestuursfunctie. 
Het overige bestuur, Ruud Epping, Rudolf Grundmann, Tom van Schaik en Hans Beukers zullen hun 
werkzaamheden blijven voortzetten. Ook de kascontrole is weer uitgevoerd door Rob Damman en 
Ria Burggraaf, de kas klopt tot op de laatste cent. Het was weer een hele belevenis zegt Ria! Volgend 
jaar zullen Ria Burggraaf en Gijs Haasnoot de kascontrole uitvoeren. 
 
Rondvraag 
Gijs zegt dat pin 10 op baan 3 geregeld niet of heel slecht omvalt. Dit is een bekend probleem, Johan 
zal dit proberen om op te lossen. Hennie meldt dat iedereen de datum 10-10-2020 moet vrijhouden 
in zijn of haar agenda. Dit is de datum voor het 45 jarig jubileumfeest! Het liefst zien de leden een 
feestje met een band/dj die ook dansmuziek wil draaien. Hans vraagt of we een team minder hebben 
volgend jaar. Er is over gesproken om Okidoki en Happy Team te laten fuseren. Er zal navraag 
worden gedaan wat de bedoeling is voor komend jaar. Met 9 teams zal er met de oude opzet worden 
aangehouden. Met 8 teams kan dit ook, alleen dan met 2 Ghostteams. Ook is dan een dubbele 
competitie mogelijk waarbij we 4 maal tegen elkaar spelen in 1 seizoen. Johan meldt dat de KvK zo 
spoedig mogelijk moet worden aangepast. Rudolf zal hierna kijken en dit gaan regelen. 
 
Sluiting 
Hennie bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit om 21.15 de vergadering. Later belt 
Hennie nog voor een rondje! 
 
Einde vergadering 


