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ALV 1 juni 2022, 20.00u 

Dolfijn Bowling Tilburg 

Aanwezig: 

• Luc Jansen 

• Thijs Kruiver 

• Joost Straathof 

• Jannie Kuijpers 

• Antione van Gool 

• Caroline Bakx 

• Bernadette Verkooijen* 

• Tonny Vredebregt 

• Corne van Lier 

• Carel Pelle 

Bestuur:  

• Berry Termeer (voorzitter (BT)),  

• Wesley Selier (Wedstrijdzaken (WS)),  

• Remco Verhoeven (Penningmeester (RV)), 

• Stephan van Bezouw (Secretaris, notulen (SvB)),  

• Berrie van Strien (Ledenadministratie, (BS)) 

 

Afgemeld:  

• Ton Zandboer 

• Erik Nendels 

• Ben Brouwer 
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Algemene ledenvergadering 

Algemeen 

Opening en mededelingen 
BT opent de vergadering. 

• Speciale gast Bernadette Verkooijen 

• Eindelijk weer een beetje normaal jaar 

WS leidt de vergadering 

Ingekomen stukken: “terug van 4 games naar 3 games” 

Vrijwilliger van het jaar 

 

BT legt de keuze voor Frits uit. Het gaat wat beter met Frits, langzaam vooruit. De leden zijn blij met 

de benoeming van Frits. 

Verslag van de ALV 2020 
WS licht toe dat het verslag enkele dagen na de vergadering ter beschikking gesteld. 

De leden hebben geen vragen en/of opmerkingen. 

De notulen van de ALV 2020 zijn hiermee vastgesteld door de leden. 
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Financiële zaken 

Financieel overzicht 2021 
Het financieel overzicht wordt toegelicht door SvB. Het is een redelijk kaal overzicht. Door het 

ontbreken van activiteiten is er een positief resultaat bereikt. 

Verslag kascommissie 2021 
SvB licht de opmerkingen van de kascommissie toe. 

• Kosten voor de try-outs zijn verschoven van Jeugdbegeleiding naar representatiekosten. 

• Declaratie nader specificeren wat het doel was van de uitgaven 

Aanbeveling(en): Peildatum voor verrekening algemene kosten in de toekomst graag specificeren. 

De vergadering stelt het financieel verslag vast. 

WS bedankt de kascommissie. 

Verkiezing kascommissie 2022 
Thijs Kruiver en Ton Zandboer (TZ) hebben zich nog een jaar ter beschikking gesteld. 

Het bestuur is daar blij mee. 

Begroting 2022 
SvB licht de begroting toe.  

- Begroting feest voor 50-jarig bestaan, EUR 5500 als een stelpost. 

- Uitgaven voor update van de statuten, deze zijn sterk verouderd (laatste wijziging 27 mei 

1992) en dienen vernieuwd/gemoderniseerd te worden. 

De begroting is opgesteld o.b.v. het leden aantal per 18 mei. 

De leden gaan akkoord met de begroting. 

Contributie tarieven 2022-2023 
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Voorstel is om ook dit jaar een bedrag van Eur 10 per lid te vragen. 

De contributie geldt ook voor de nieuwe leden. 

Het contributievoorstel wordt goedgekeurd door de leden. 

WS licht tevens toe dat hij een voorstel heeft gedaan naar de NBF om slechts een onderscheid te 

maken tussen jeugd en senioren. In plaats van de huidige verdeling. 

Ledenadministratie 

 

Het ledenaantal blijft rond de 125 leden, we zijn daarbij stabiel en ten opzichte van andere 

vereningingen doen we het niet slecht. 

Wedstrijdzaken 
 

Huisleagues 2021-2022 

 

WS licht het seizoen 2021-2022 toe, en geeft een doorkijk naar 2022-2023. 
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• Corona (of andere lockdowns): 

o Het uitgangspunt gedurende het seizoen is als volgt: indien we kunnen bowlen doen 

we dat. Ook als de horeca niet open kan. 

• Voor de huisleagues op dinsdag vinden we dat er minimaal 8 teams moeten zijn. 

• Voor de huisleague op donderdag is er meer ruimte, mits we vasthouden aan het huidige 

fomat (aantal games en starttijd) 

• Jeugd gaat op eigen gelegenheid nog enkele weken ondanks dat het seizoen beeindigd is. 

• Nieuwe league start op 8 september. 

• Openingstoernooi is nog een vraagteken vanwege mogelijke NBF Dag der Kampioenen in 

Tilburg. 

Tilburgse Kampioenschappen 2021-2022 

 

• Het kampioenschapsweekend is vastgesteld door de NBF. 

• Moeite om 8 dames te laten deelnemen. Wellicht komend seizoen ander finale format voor 

de dames. 

• Vanuit de leden komen verschillende suggesties rondom het format: 

o Carel/Tonny: Suggestie om aparte klasse 50+ 

o Luc: mix handicap 

o Carolien: wel leuk om mee te doen, geen druk om te winnen 

Stedenkampioenschap Jeugd 
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Nederlandse Kampioenschappen 
WS: Een aantal BVT-leden, waaronder Youri Fens, neemt met succes deel aan de Nederlandse 

Kampioenschappen. Youri weet een aantal Nederlandse records te verbeteren. 

 

Overig 
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Huisleague tarieven 

 

WS: Huisleaguetarieven gelden normaal voor 2 jaar, deze waren nu verlopen. Met Thomas is 

afgesproken om de tarieven met nog 1 jaar te verlengen. Na volgend jaar worden de tarieven 

opnieuw door Thomas bepaald. 

Belangrijke veranderingen: geen cash maar alleen via pin. De mogelijkheid bestaat ook om de 

huisleague vooraf in één keer te voldoen, hiervoor moet je een afspraak maken met Thomas. 

Ingekomen stuk: 
Thijs Kruiver heeft een voorstel om terug te gaan van 4 naar 3 games. 

WS: geeft een stukje historische context: 

• Maximum aantal teams (16) is komen te vervallen op donderdag 

• Rekening houdend met dinsdagavondleague die 4 games speelden 

• Aanvangstijd vervroegd van 20.30 uur naar 20.00 uur 

In de zaal staat veel discussie rondom dit voorstel. 

• Carel geeft aan dat de leden ingeshreven hebben voor een league van 4 games. Het bestuur 

heeft zelf gekozen om de dinsdag samen te voegen met de donderdag, zonder de leden te 

vragen om hun mening. Volgens Carel kan het bestuur zelf het formaat bepalen. 

• Corne geeft aan dat de ALV op basis van de statuten juist de plek is om een besluit te 

nemen. 

• De leden geven ook aan dat je best 3 games kunt spelen, echter dan moet je rouleren in het 

team. 

Voorstel vanuit het bestuur: Er wordt een vraag gesteld aan de teamcaptains, of er animo is voor 3 

games i.p.v. 4 games. De uitkomst wordt als een advies gezien voor het bestuur. Het bestuur besluit 

hier vervolgens over. [Actie Bestuur] 

De leden stemmen wel in om het aantal spelers binnen team van 6 naar 8 te ophogen, zodat er voor 

sommige teams meer mogelijkheden zijn om reservespelers te laten bowlen. 
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BVT wordt 50 jaar 
WS geeft een toelichting met enkele suggesties voor het feest. We willen een feestcommissie die 

e.e.a. kan organiseren.  

 

Feestcommissie: BT (namens bestuur), Caroline, en Tonny denkt er nog even over na. 

Bestuursverkiezing 
Er zijn geen verkiezingen noodzakelijk 

Wat verder ter tafel komt 
Reservelijst: op de BVT site staat een lijst met reservespelers (de “reservebank”). 

Zomerleague start vanaf 9 juni. 4 games en startdatum om 20:00 uur, kosten EUR 10 per avond 

De leden worden bedankt voor hun deelname. De vergadering wordt gesloten. 


