CONVOCATIE
voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de

BOWLING VERENIGING HELLEVOETSLUIS

2017-2018

Bowling Vereniging Hellevoetsluis
Waarde Bowlingvrienden,

Bij deze nodigt het bestuur van de B.V.H. u uit tot het bijwonen van de

Algemene Leden Vergadering
Datum;

Dinsdag 29 mei 2018

Waar;

Zaal van het bowlinghuis

Adres;

Kerkstraat 6 Hellevoetsluis

Aanvang;

19:30

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen voorgaande A.L.V. (16 mei 2017).
4. Goedkeuring jaarverslagen door de diverse bestuursleden.
5. Goedkeuring van: Balans 2016 – 2017.
6. Aanstellen nieuwe kascontrole commissie.
7. Aftreden van het huidige bestuur.
8. Pauze.
9. Beantwoorden van ontvangen vragen door het oude bestuur.
10.Rondvraag.
11.Sluiting door de voorzitter.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BVH 16 mei 2017.
Aanwezig:

15 leden en 7 bestuursleden.

Bestuursleden: Marcus Arndt (voorzitter), Ad Roox (vicevoorzitter), Ed v.d. Blom (jeugdzaken),
Ben Penninkhof (wedstrijdzaken), Adrie Gorter (algemene bestuurslid).
Johan van Donkelaar, (penningmeester / ledenadm.), Anja van Nielen (secretariaat).
Afwezig (bestuurslid): Geen.

1. Opening door de voorzitter.
Marcus opent om 19.45 de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.
In zijn openingswoord word gememoreerd aan de, interne, bestuursveranderingen die er het
afgelopen seizoen hebben plaats gevonden. Er is hard gewerkt en ik denk dat we, tot dusver,
tevreden kunnen zijn met wat we bereikt hebben.

2. Ingekomen stukken / ALV januari 2017.
- Er hebben zich 3 leden officieel, bij één van de bestuursleden, afgemeld voor de ALV.
Waarvoor dank.
- Er zijn geen berichten, mails o.i.d. bij één van de bestuursleden binnen gekomen

3. Notulen voorgaande A.L.V.
De notulen van 16 februari 2016 worden goedgekeurd

4. Goedkeuring jaarverslagen diverse bestuursleden.
- Verslag Jeugdzaken, toelichting; Na mijn stukje in de convocatie is inmiddels de Jeugd
Stedenontmoeting gespeeld. Hellevoetsluis heeft zich voor de halve finale geplaatst, welke op
27 mei in Hoofddorp gespeeld zal worden. Inmiddels zijn we 3 nieuwe jeugdleden rijker.
- Verslag secretaris; Geen nieuwe ontwikkelingen.
- Verslag Voorzitter, toelichting; Het afgelopen jaar heb ik als een enorme ervaring beleefd, er
zijn nog steeds nieuwe uitdagingen en leuke dingen om verder te onderzoeken.
- Verslag wedstrijdzaken; geen mededelingen.
- Verslag Penningmeester, toelichting; Ondanks dat we veel minder leden hebben dan in 2016,
ben ik als Penningmeester zeer tevreden over de gang van zaken. Inmiddels kunnen we het jaar
af sluiten met een positief saldo. Doch we moeten blijven werken aan een toestroom van
nieuwe leden.
- Wim Andeweg vraagt zich af hoeveel leden de BVH heeft?
Momenteel circa 100 seniorleden.
- Ricardo Rutten; Als we maar 2 league’s hebben, waar spelen dan de overige leden?
Het zijn dubbelleden, of reserve spelers. Trio teams bestaan vaak uit 4 personen, ook de 4 mans
league bestaat veelal uit 5 personen.

5. Goedkeuring balans van 2016 - 2017:
Balans 2016 - 2017.
Het verslag wordt goedgekeurd.
6. Aanstellen nieuwe kascontrolecommissie.
Diana Stok zal in 2018 Adrie Gorter assisteren bij de kascontrole.
Dit jaar, 2017, hebben Ineke Bakker en Adrie Gorter het gedaan.
7. Aftreden huidig bestuur, verkiezing nieuw bestuur.
- Marcus stelt zich wederom beschikbaar voor de functie van voorzitter.
De aanwezige leden zijn hier blij mee en gunnen Marcus het voorzitterschap.
- Met bloemen en een woord van dank is er, na tientallen jaren, afscheid van Ben Penninkhof
genomen.
- Ricardo Rutten zal in zijn voetsporen treden.Ben zal hem hierin bijstaan.
8. Pauze .
Door het vlotte verloop van de vergadering wordt er geen pauze gehouden.
9. Beantwoorden van ontvangen vragen door het oude bestuur.
Er zijn geen vragen binnen gekomen.
10. Rondvraag.
- Aïda Marlin; geeft een compliment aan het bestuur dat zij van een noodlijdende vereniging,
er weer een gezonde vereniging van hebben weten te maken.
- Ingrid Dupon: Er doen geruchten de ronde dat de bowling naar het winkelcentrum toe gaat?
Ed; deze plannen zijn er voor 2019 - 2020. Diana Stok; dit gaat voorlopig nog niet gebeuren.
- Mededeling; met 2 volledig gevulde league’s gaan we volgend seizoen van start.
- Ingrid Dupon; in het verleden stonden er altijd stukjes in de krant, waarom is dit niet meer?
Diana Stok; de jongere generatie leest geen kranten meer. Ed; er moet iemand zijn die dit op
zich wil nemen. Ingrid; het is wel reclame voor de vereniging.
Marcus; We proberen al meer bekendheid aan het bowlen te geven door steeds nieuwe berichten
op de facebook pagina te plaatsen. Deze berichten worden veel gedeeld en dat is ook reclame.
De mobiele bowlingbaan heeft op Koningsdag bij school de “Houthoeve” gelegen.
De fotograaf van de plaatselijke krant heeft hier foto’s van gepubliceerd.
- Wim Andeweg; is blij dat de meeste, losse, bowlingtassen uit de ruimte van de kastjes weg zijn.
Dit compliment komt het bowlinghuis toe; hier heeft de vereniging geen inspraak in.
- Kanttekening; Door de geringe opkomst van de BVH leden, en dat er nauwelijks vragen zijn,
mag het bestuur er van uitgaan dat onze leden, tevreden leden zijn.
11. Sluiting door de voorzitter.
De vergadering wordt om 20.15 door voorzitter Marcus afgerond

Convocatie Jeugd 2017 - 2018
Mijn 2e jaar als jeugdbegeleider was er een met hoogte- en diepte punten. Al is dit laatste
misschien erg zwaar uitgedrukt maar toch wel wat aspecten die minder leuk waren
Allereerst kregen we heel snel in het seizoen dat Bram, onze jeugdtrainer de afgelopen 15
jaar, er mee zou gaan stoppen daar het hem toch wel wat te veel ging worden. Dit besluit
respecterende kom je als jeugdzaken toch wel in een moeilijk parket om een oplossing te
vinden voor komend seizoen. Met hulp van wedstrijdzaken zijn we daar momenteel druk
mee bezig en hopen we binnenkort met iemand aan tafel te gaan zitten en een besluit te
nemen.
Daarnaast liep het seizoen op bepaalde vlakken niet zo als we gehoopt hadden met enkele
teleurstellende resultaten in de NJTL en Stedenontmoeting.
Gelukkig waren de positieve momenten in het seizoen frequenter wat het geheel toch wat
leuker en dragelijker maakt.
Zo begonnen we met een fris aantal nieuwe jeugdleden aan het seizoen. Hadden we er 7 …
in oktober hadden we er toch 12. Wat een verademing vergeleken met vorig seizoen. Wat de
strijd in de huisleague toch heel lang spannend hield.
Tevens zien we een aantal jeugdleden, door de inzet van Bram en hun eigen investering
naast die van de vereniging, grote stappen maken. En dit resulteerde eind vorig seizoen in
het teamkampioenschap van de BV Hellevoetsluis.
Daarnaast hebben we een 4 tal jeugdleden in de regioselectie zitten waarvan 2 zelfs in de
voorselectie voor de EK. Dit leverde bij het NK een aantal medailles op, zowel individueel als
in de dubbels. Jurgen v.d. Vecht en Sharon Rietveld behaalden goud en brons.
Op diverse toernooien werden ook goede resultaten gehaald door de ervaren jeugdleden
met als hoogtepunt de 1e en 2e plek op ons eigen jeugd toernooi door Djowy Hoekstra en
Wesley Molendijk.
De verenigingskampioenschappen werden in januari gespeeld en leverden 5 kampioenen op.
Allen zijn gekwalificeerd voor de dag der kampioenen en zullen ongetwijfeld met verve de
vereniging vertegenwoordigen. De kampioenen zijn Nathasja Luijendijk ( Pupillen meisjes ),
Jamie Speijer ( Junioren meisjes ), Wesley Molendijk ( Pupillen Jongens ), Jurgen v.d. Vecht (
Aspiranten Jongens ) en Domminick v.d. Blom ( Junioren jongens ).
Zo is het een jaar met ups en downs geweest maar toch een leuk jaar met enthousiaste
jeugdleden. Volgend jaar gaan we er weer volop tegenaan en zullen we zeker ons mannetje
staan

Groeten Ed van der Blom

Verslag van het Secretariaat 2017.
De laatste ALV bijeenkomst is alweer bijna een jaar geleden. Op 29 mei staat de ALV van
2018 ingepland. Het is de bedoeling dat alle bestuursleden dan een stukje voor de
convocatie schrijven. Over hun functie en wat er zoal het voorgaande jaar is gepasseerd. De
laatste jaren heeft de bestuurssamenstelling van de Vereniging nogal een metamorfose
ondergaan. Vorig jaar nog heeft het bestuur, met weemoed en na heel, heel, heel veel jaar
afscheid van Ben Penninkhof genomen. Ricardo Rutten heeft het stokje van hem over
genomen. Voor alle partijen is dit wennen, maar ga er maar aanstaan; Wedstrijdzaken is een
post die je niet zomaar even naast je eigen werkzaamheden erbij doet. Johan van Donkelaar
draait alweer een paar jaartjes mee. Na, in het begin, wat gestoei met het
boekhoudprogramma, geeft hij nu aan, de cijfers aardig op een rijtje te hebben. Marcus
Arndt heeft zijn draai als Voorzitter aardig gevonden. Ed van de Blom houdt de Jeugd goed in
het gareel. Organiseert een leuk jeugdtoernooi en stijgt met de kids, Regionaal en Landelijk
tot grote hoogte. Adrie Gorter is de duizendpoot onder ons. Stelt wijze vragen tijdens onze
bestuursvergaderingen; en is nooit te beroerd om de helpende hand toe te steken. Is de
drijvende kracht achter de Vriendenloterij. Het geen de Vereniging flink veel geld op zou
kunnen leveren. Ondanks haar inzet vindt ze bij de leden weinig bijval, waardoor deze actie
in een debacle eindigde. Ad Roox is de Vicevoorzitter. Hij is degene die luistert, observeert
en dan ineens met een voorstel of oplossing komt. Met het 40 jarig bestaan van de
BVHellevoetsluis straks in oktober, proberen wij met ons allen wat geschiedenis naar voor te
halen. Helaas heeft één van mijn voorgangers ooit een veel te grote schoonmaak gehouden,
waardoor er heel veel oude informatie verloren is gegaan. Waaronder de ledenlijsten vanaf
1978. De oudste ledenlijst die ik in het archief gevonden heb dateert van 1993. Dit is ook het
jaartal waarin ik mijn eerste bestuursvergadering bijwoonde. De eerste 12 jaar
vertegenwoordigde ik binnen het bestuur de Jeugdafdeling. Vervolgens vervulde ik een
jaartje hand en span diensten; en sinds 2007 ben ik jullie Secretaris. Was dit vroeger nog
heel veel werk, tegenwoordig in dit digitale tijdperk valt dit wel mee. De grootste zorg is dat
ieder bestuurslid de juiste informatie, de post en de certificaten bijtijds op het bordje binnen
krijgt. Het nodige opslaan in het (digitale) archief en dan maar hopen dat de boel niet
crashed.
Anja van Nielen
(secretais BVHellevoetsluis).

Jaarverslag van de voorzitter 2017 – 2018
Beste leden, afgelopen jaar is weer een zeer leerzaam jaar geweest.
Zo heeft Ricardo Rutten de stok overgenomen van Ben, beide heren hebben veel tijd er in
gestoken om een zo goed mogelijke overdracht uit te voeren, hier hebben naar mijn ervaring
de leden weinig tot geen last van gehad. Tevens ben ik heel erg blij met Ricardo binnen het
bestuur. Voor alles wat hij snel oppakt, de leagues en de interne en externe toernooien
waarbij de vereniging actief is geweest, zijn met veel werk goed uitgevoerd. Ricardo mijn
dank hiervoor en Ben mijn dank voor alle ondersteuning.
Op het gebied van de Penninkmeester/leden administratie is ook behoorlijk veel werk
verricht, wat best veel moeite heeft gekost. Dit heeft voor een aantal leden de nodige
moeilijkheden met zich mee gebracht, waarvoor mijn excuus. Echter heeft ieder nadeel zijn
voordeel en maakt Johan grote stappen de goede en beter uitvoerbaardere kant op om
zoveel mogelijk te digitaliseren in een boekhoudprogramma. Mijn complimenten en respect
aan Johan voor de vele uren die er al in gegaan zijn. Ik weet zeker dat deze stappen voor de
aankomende jaren/decennia goed zullen zijn voor zowel de leden als voor de vereniging.
Johan bedankt en mocht je hulp nodig hebben staan we altijd voor je klaar.
Op het gebied van onze jeugd gaat het super, zo zijn er diverse top prestaties geleverd door
de jongens en meiden van de Underdogs. Hier heeft trainer Bram heel erg veel vrije tijd en
passie ingestoken en dit heeft goede vruchten afgeworpen, hier zal de jeugd nog jaren lang
plezier van hebben.
Tevens zorgt Ed heel erg goed voor de jeugd wat betreft de begeleiding en de zorg die hierin
gestoken wordt. TOP jonge lui ga vooral zo door!!
Zo is er afgelopen jaar ook een bel ronde geweest voor de vriendenloterij waarbij ik de
aanwezigen die ons ondersteund hebben enorm wil bedanken, helaas was de vrijwilligheid
niet noemenswaardig en toch heeft Adrie ons er doorheen geknokt. Enorm bedankt voor je
inzet hierin Adrie.
Onze knappe secretaresse wil ik enorm bedanken voor de altijd goed voorbereide
vergaderingen en notulen, Anja bedankt!!
Voor het 40 jarig bestaan van de bowlingvereniging is er ook al door een brainstorm groep
flink tijd en energie gestoken in de organisatie van het evenement. Zo kunnen we met zijn
allen, zowel leden als oud leden, met aanhang, hier een onvergetelijk feest van maken.
Vergeet niet jezelf aan te melden bij Ricardo Rutten zodat de organisatie hiervan nog beter
kan verlopen.
Ook wil ik Ad bedanken als mijn rechter hand als vicevoorzitter.
Hierbij wens ik alle leden van de Vereniging een zeer fijne en rustgevende vakantie periode.
Tot volgend seizoen, dat er maar veel strikes en oorkondes mogen vallen.
Groetjes,

Marcus Arndt (voorzitter).

Verslag Wedstrijdzaken

Tijdens het eindtoernooi van 2016-2017, heb ik het stokje overgenomen van Ben
Penninkhof.
Daarna is er best veel op me afgekomen, van het leren om leagues in elkaar te zetten en het
regelen van de vereniging kampioenschappen, stedenontmoetingen en het eindtoernooi.
Waar nodig hoefde ik maar te bellen en Ben stond en staat voor mij klaar, ook Patrick is er
altijd voor mij geweest als ik hem nodig had ( mijn dank en respect voor hun ).
Met de verenigingskampioenschappen deden er 36 deelnemers mee, Hilda en Martin
wonnen deze en mogen ons vertegenwoordigen op de dag der kampioenen.
De stedenontmoeting ging voor ons op het laatste moment helaas niet door, vanwege
diverse bowlers die ziek waren en ik op het laatste moment geen geschikt team samen kon
stellen.
Volgend jaar nieuwe kansen.
De Stedenontmoeting 50+ was dit jaar in Schiedam, het was een zeer gezellige ochtend en
ons team is 2de van hun serie geworden.
Na de voorrondes stonden wij op een 10de plaats en dit was niet genoeg voor de finale.
Voor het eerst heb ik oorkondes aan moeten vragen, deze waren voor Alexander Grimminck
799 en
Jaimie Roseboom 805, nog maals gefeliciteerd met deze prestatie.

Dan wil ik jullie een hele fijne zomerstop toe wensen en tot het nieuwe bowlingseizoen

Groetjes Ricardo Rutten.

Penningmeester & Ledenadministratie,
Inmiddels een jaar bezig met deze tijdrovende dubbelfunctie, kan nog steeds niet zeggen dat
het mee valt. Het aangeschafte boekhoudpakket is dit 1e jaar nog erg bewerkelijk en vergt
nog onnodig veel handwerk.
Erg veel leden, er zijn er toch nog veel die per maand betalen, betalen de baanhuur o.v.v.
contributie. Dat moet handmatig worden herplaatst in het grootboek baanhuur. Ik zou de
leden daarom om met klem willen verzoeken de handmatig- of periodieke overboeking te
wijzigen in baanhuur. Er is tenslotte voor aanvang van het seizoen 1 factuur contributie.
Het resultaat voor 2016-2017 is in navolging van de vorige jaarcijfers 2015-2016 weer beter
en ook de half jaar cijfers 2017 zijn zeer bevredigend. Een fors aantal minder leden, maar
ook minder kosten. Ook aan het eind van het seizoen zijn er helaas enkele leden die zich als
lid hebben afgemeld. Het zou het bestuur behagen als er nieuwe leden bijkomen en de leden
daar een actieve rol in kunnen betekenen. We vergrijzen elk jaar meer en hopen een aanwas
van de jeugd en oudere jongeren.
Dankzij de mooie bijdrage van de vriendenloterij, gereserveerd voor de jeugd, de hogere
sponsorinkomsten en kostenbesparingen zijn de cijfers positief.
Een aantal leden heeft gemerkt dat de incassoprocedure is gestaakt. Doordat met een lager
ledental er ook minder leden die de baanhuur wilde laten incasseren, waardoor de kosten
per lid relatief duur werd. Ik overweeg nog om met ING iDeal betalingen te starten, maar
een periodieke bank overschrijving voor 9 maanden is gratis en ik krijg het altijd op tijd.
Dat kan helaas niet gezegd worden van de handmatige overboekingen.
De saldi op de tussenbalans zijn wat gekleurd door de ontvangst van de totale baanhuur
voor een jaar van een groot aantal leden, daar staan nog geen kosten tegenover. Terecht dat
de leden dat hebben opgemerkt, dat is in de nieuwe jaarrekening ondervangen door een
grootboek reserveringen.
Als iedereen zo vriendelijk wil zijn om het mij makkelijker te maken heeft het voor mij ook
zin om te blijven sponsoren.
* Liefst een periodieke bankoverschrijving voor 9 maanden per de 1e van de maand
* Kwartaal, half jaar en jaarbetalingen zijn natuurlijk zeer welkom
* Het meest actuele emailadres doorgeven op het formulier van de teamcaptain
* Contributie voor aanvang van het nieuwe seizoen overmaken, factuur volgt in juli
* Indien er een verhuizing heeft plaats gevonden of zal plaats vinden, mij melden.
Met vriendelijke groet, Johan van Donkelaar

Tussenbalans per 31-12-2017
Ontvangsten
Beginsaldo

€ 9.091,34

Contributie

6.408,55

Baanhuur

23.965,05

Debiteur

2.242,75

Spaarrekening (kwartaal)
Spaarrekening (Jeugd)
Betaalrekening

Uitgaven

4.368,37
2.287,16
6.468,09

Nog uit te zoeken posten

251,50*

Afdracht NBF

3.951,45

Afdracht baanhuur
Diversen
Retour baanhuur
Diversen

9.942,80
102,00
60,00
62,05

Bankkosten
Diversen
Telecommunicatie
Sponsorinkomsten
O.a. Vriendenloterij
Eindsaldo

133,79
88,94
144,47
3.049,62
------------------------16.173,24

Saldo 31-12-2017

--------------------------32.929,90
14.423,45
18.506,45

--------------------------

--------------------------32.929,90
================




Nog uit te zoeken posten, worden voor de ALV uitgezocht en gespecificeerd
Diversen zijn nog nader te kwalificeren en specificeren uitgaven en of overboekingen

BV HELLEVOETSLUIS

