Notulen Ledenvergadering 31 mei 2018
Aanwezig:
Joke van de Berg,Frits van de Made,Theo van de Berg,Karel Bosman,
Andre de Jong,Eric Schotgerrits,Priscilla Schotgerrits, Kevin de
Vries,Anneke Snaauw,Monique Loman en Ron Paap
Mededelingen:
-

-

Het bestuur vond het een leuk seizoen, maar we hadden wel wat
start problemen. Tevens zijn er ook punten die voor verbetering
zijn.
Tijdens de league wordt er niet meer met de 60%maar met 50%
regel gespeeld.
Er wordt Europees gespeeld m.u.v. de zaterdagleague deze speelt
Amerikaans
Op Maandag wordt er maar met 2 periodes gespeeld i.p.v. 4 omdat
er maar 5 teams zijn.

Ingekomen stukken:
Er zijn een aantal mails binnen gekomen van leden met vragen. deze
zijn met de leden persoonlijk besproken.
Jaarverslag Secretariaat:
Het verslag is doorgenomen.
Bij de behandeling van het aantal leden is er door Karel Bosman
gevraagd of wij Lijdie Bosman van de lijst willen halen.
Jaarverslagpenningmeester en begroting 2018:
Deze is doorgenomen
Het voorstel kwam of Arca misschien op de website wildeals sponsor.
Voorstellen Bestuur:
Contributie:
Leaque:

Na stemming(11-0) is besloten om de contributie voor
het seizoen 2018/2019 op €16,50 te houden
Bij inhalen van de leaguewedstrijden(1 week vooruit of
erna)moet dit in overleg met leagueleider en PPH.

Als er niet ingehaald wordt speel je tegen het
gemiddelde van de tegenstander.
Verkiezing Kascommissie:
Monique Loman en Ron Paap hebben zich verkiesbaar gesteld voor de
kascommissie. Dit is door alle aanwezigen goed gekeurd.
Verkiezing Bestuursleden:
De volgende bestuursleden zijn gekozen:
Ellen van de Berg
Penningmeester
Anneke Snaauw
Wedstrijdzaken
Tineke Schotgerrits
Jeugdzaken
Door de aanwezigen is goedgekeurd daar er geen voorzitter is.
Verkiezing naam vereniging:
Bij het kiezen voor de naam van de vereniging ging het tussen
Bowling Vereniging Zwijndrecht en City Bowling Zwijndrecht
Na stemming (7-4) is het Bowling Vereniging Zwijndrecht geworden.
Privacywet
Er staat al een opzet op de website
Er wordt een brief opgesteld waar we aan de leden vragen om
toestemming voor het plaatsen op de website en voor toesturen van
nieuwsbrief.
Diegene die hier geen toestemming voor willen geven komen dan als
naamloos(met nummer) erop te staan.
Rondvraag
Iedereen geeft toestemming dat zijn naam in de notulen van de
ledenvergadering komt.
Karel vraagt of er tussen de games niet door het hele team gerookt kan
worden. Hij heeft geen bezwaar dat iemand gaat roken maar laten we
gewoon doorspelen en diegene die wil roken zorg dat je terug ben als je
moet gooien.
Dit wordt medegedeeld op het teamleideroverleg bij aanvang van het
nieuwe seizoen.

Andre
bedankt het huidige bestuur voor de inzet .
Eric
vraagt of er tijdens de Zwijndrechtse kampioenschappen een andere
baanindeling kan komen,want als je op 12 begin heb je ook baan 7 en 8
dus dan heb je de muur en de paal.
Alle ideeën zijn welkom voor het komende seizoen
Bowlingvereniging de Palm met handicap
Bowling Vereniging Zwijndrecht hebben de keus met of zonder handicap.
Er wordt wel een ondergrens bepaald wanneer je de keuze hebt. Boven
de ondergrens ben je verplicht om zonder handicap te spelen.
Verder wordt er nog nagedacht over hoe en wat met de zwijndrechtse
kampioenschappen.
Ron
vraagt hoe het volgend jaar zit met het vrij bowlen
Dit wordt €0,10 per minuut per baan
Op de zaterdag morgen is het vrij bowlen
Er komen weer pasjes
Jeugdspelers zijn gratis
Kan de foutlijn aan
Dat is niet meer mogelijk daar deze er niet meer is
we gaan de teams hierop aanspreken en dit wordt dan ook medegedeeld
tijdens teamoverleg aan het begin van de league

Sluiting
Ellen bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

