CONVOCATIE
voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de
BOWLING VERENIGING HELLEVOETSLUIS

2015

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 16 februari 2016.
Waar;
Zaal van het bowlinghuis
Adres; Kerkstraat 6 Hellevoetsluis
Aanvang; 19.30 uur

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken / Circulaire ALV januari 2016 /
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Baanhuurverhoging.
Notulen voorgaande A.L.V. (3 februari 2015).
Verslag van de kascontrolecommissie.
Goedkeuring van : Tussenbalans 2015-2016
Aftreden van het huidige bestuur.
Pauze – e.v.t. trekking/baanindeling 5-Daagse.
Beantwoorden van ontvangen vragen door het oude bestuur.
Rondvraag.
Sluiting door de voorzitter.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BVH 3 FEBRUARI 2015.
Aanwezig:

50 leden

Bestuursleden: Ed v.d. Blom (voorzitter), Ben Penninkhof
(wedstrijdzaken), Patricia de Groot, waarnemend,
(penningmeester / ledenadm.), Anja van Nielen
secretariaat), Nikki Roseboom (jeugdzaken).
Afwezig (bestuurslid): Willem vd. Does (vicevoorzitter).
1. Opening door de voorzitter.
- Ed opent om 19.30 de vergadering en verwelkomt de, in grote
getalen, opkomst van leden.
- Een vergadering die voor een groot deel gevuld zal worden met
de league veranderingen en de verhoging van de baanhuur het
nieuwe seizoen 2015 / 2016.
- Allereerst verontschuldigd hij zich voor de afwezigheid van de
vicevoorzitter.
- Zijn er voor het eerst jeugdleden met hun wettelijke
vertegenwoordiger(s) uitgenodigd.
- Zijn er 3 machtigingen binnen gekomen, voor stukken die ter
stemming gebracht worden.
- Verder worden de leden verzocht om de telefoons uit of op
trilfunctie te zetten.
2. Ingekomen stukken:
- Circulaire ALV januari 2015 / Baanhuurverhoging.
- 2 x voorstellen binnen gekomen voor een open reservelijst voor
spelers.
- Verzoek van de teams Scratch en Spetters om op Woensdag
-vroeg ook naar 4-mans teams over te stappen en om 19.30
beginnen.
- Er zijn stemmachtigingen binnen gekomen voor Cynthia
Langendoen, Emiel van Beersum en Peter de Groot.
3. Notulen voorgaande A.L.V.
De notulen van 18 februari 2014 worden goedgekeurd
4. Verslag kascontrole commissie:
- Omdat Patricia de Groot sinds augustus, (als interim) in functie is
en mede doordat de boeken toen niet helemaal bijgewerkt waren,
heeft er aan het einde van 2014 geen kascontrole plaats
gevonden. Hieraan voegt Patricia toe dat een jaaroverzicht aan
het einde van het jaar een vertekend beeld geeft op de realiteit,

doordat er verschillende leden zijn die aan het begin van het
seizoen alle baanhuur al betalen We spreken aan het einde van
het jaar van gereserveerd geld. De reële kascontrole zal eind
mei plaatsvinden door Ineke Bakker en Natasja
enninkhof.
- Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
- Tijdens de ALV van 2016 zal er een nieuwe kascontrolecommissie
gekozen worden.
5. Goedkeuring van:
a. Financieel jaarverslag 2014.
- Natasja wil weten waarom de kasverschillen niet eerder opgemerkt
zijn?
- Patricia; Mary heeft haar functie 25 jaar met verve uitgevoerd, zij
weet duidelijk wat er allemaal speelt. Bovendien heeft ze veel
informatie in haar hoofd opgeslagen waardoor, voor haar, vele
zaken als vanzelfsprekend zijn.
- Peter de Groot vult aan; vanwege de onduidelijkheid, en de
vereniging aan de start van het nieuwe seizoen stond, is daarvoor
door ons, de kas vanaf nul opgezet. Geef bij overschrijvingen
duidelijk je naam aan en om welke league het gaat. Dat scheelt
heel veel, uitzoek, werk. De kas is, nu, voor een ieder duidelijk en
inzichtelijk.
- Ed voegt hieraan toe, dat hij de kasboeken thuis heeft en er 1, 2,
3, mede door persoonlijke omstandigheden, ook niet direct uit kon
komen. Hij hoopt, in mei aan de kascontrolecommissie, samen
met Patricia, uitgebreid verslag te kunnen doen.
- Jerry Teunissen; In de statuten van de BVH dient deze wijziging,
van het boekjaar, te worden opgenomen.
- Ineke Bakker; heeft al eerder kascontroles uitgevoerd, en heeft
nooit iets bijzonders opgemerkt.
Het verslag wordt goedgekeurd.
- Marleen Boere; Heb je een indicatie van hoe het einde van het
seizoen er uit zou kunnen zien?
- Patricia; Kan hierover geen prognose doen.
b. Begroting 2015.
c. De jaarverslagen van de Voorzitter, Wedstrijdzaken,
Ledenadministratie, Jeugdzaken en het Secretariaat worden
besproken en goedgekeurd.
6. Aftreden huidig bestuur, verkiezing nieuw bestuur.
- Alle bestuursleden bezetten hun functie voor een termijn van 2
jaar.

- Aftredende bestuursleden: Anja van Nielen, Nikki Roseboom en
Willem vd. Does.
- Willem v.d. Does geeft aan zijn functie als vicevoorzitter te
beëindigen. Ook Nikki Roseboom legt de functie jeugd
begeleiding neer. Anja van Nielen blijft als secretaris aan.
- Om gezondheidsredenen is Mary van Benthem gedoemd om
haar functie neer te leggen. In Patricia de Groot hebben wij een
waardig opvolger gevonden voor de post Penningmeester
/ Ledenadministratie.
- Michel de Gelder heeft (eerder al) aangegeven voor de post
jeugdbegeleiding in aanmerking te willen komen. De ALV stemt
hiermee in.
- Ed v.d. Blom (de voorzitter treed ieder jaar af). Ook dit jaar
wordt hij door de ALV herkozen. Tevens geeft Ed aan dat er
naarstig mensen nodig zijn, in of, ter ondersteuning van het
bestuur.
- 2 Leden geven, nu al aan, het bestuur te willen ondersteunen.
- Jerry Teunissen wil zich voor ledenwerving inzetten om hiermee
de voorlopige lijn, die Willem vd. Does heeft uitgezet, voort te
zetten.
- Natasja Penninkhof wil zich, via facebook inzetten om zo de
vereniging meer bekendheid te geven.
- Adrie Gorter; Om de clubkas te spekken brengt, Adrie Gorter, de
Vriendenloterij ter sprake. Bij voldoende verkoop van loten krijgt
de vereniging extra geld.
- Lindsey de Jonge sluit hierop aan, door aan te bieden om te
helpen zoeken naar sponsoren.
- Om Nikki Roseboom te bedanken voor haar jarenlange inzet
voor en bij de jeugd biedt de voorzitter haar, namens het
bestuur, een boeket bloemen aangeboden aan, dat zij met
applaus in ontvangst neemt.
7.

Pauze - Trekking baanindeling 5-Daagse.

8.

Leagueverandering.
a. De woensdag-vroeg word 4-mans, spelen 3 games en start
om 19.30. Er zouden anders 2 van de 7 teams naar de
donderdag-vroeg verhuizen. De league mag geen slachtoffer
worden.
b. De donderdag-vroeg wordt 4-mans, spelen 3 games en start
om 19.30. Wanneer beide voorstellen ter stemming komen,
stemmen er 47 leden voor deze oplossing, 3 stemmen tegen, 3
leden onthouden zich van stemming. Het voorstel wordt
aangenomen.

-

-

-

-

Door deze beslissing is er een risico dat het bowlinghuis zal
interen op de inkomsten.
c. De 4 dubbel teams van de woensdag-laat, verhuizen naar de
donderdag-laat; er zullen 2 trio teams gevormd worden.
d. De donderdag-laat blijft onveranderd in samenstelling;
aanvang 21.30.
e. Baanhuurverhoging. Met ingang van het nieuwe seizoen, gaan
alle leden € 2,50 per game betalen.
Er is door de spelers van de donderdag-laat, jarenlang te weinig
aan baanhuur in rekening gebracht. Tobias v.d. Linden verzet
zich, meerdere malen, hevig tegen deze baanhuur verhoging.
Wim Andeweg; Ik vind niet dat de donderdag-laat mag lijden
omdat er nu 1 persoon zo tegen de baanhuurverhoging is.
De voorzitter oppert de mogelijkheid om voortaan 3 games te
spelen i.p.v. de 4 games nu; dan blijft de baanhuur nagenoeg
gelijk. De uitkomst van dit voorstel, 3 of 4 games per
speelavond zal alsnog, doordat er slechts 3 leden uit deze league
aanwezig zijn, a.s. donderdag, aan de spelers worden
voorgelegd. De wens van de spelers zal worden opgenomen in de
notulen van deze ALV.
Nikki; De laatste 15 jaar is er in geen enkele league een
baanhuurverhoging door gevoerd; eigenlijk zou dit niet eens een
punt van discussie moeten zijn. Dit wordt met applaus door het
merendeel van de leden beaamt.
Uiteindelijk kiest de donderdag-laat, voor het overgrote deel,
voor de 4 games á 2,50.
Janny Roseboom; Geldt de baanhuurverhoging ook voor de
jeugd; want dat zou een verhoging van 70% inhouden. Het
antwoord wordt met een ja bevestigd.

Discussie;
- Emiel van Beersum; Door het later starten van de leagues, hopen
jullie op meer nieuwe leden, maar wie garandeert het dat er
meer leden bijkomen? Er is geen garantie. Bij de Verenigingskampioenschappen zijn ook de dubbels dit jaar komen te
vervallen en dat heeft ook niet het gewenste resultaat
opgeleverd.
- Ingrid Dupon; De dinsdag-trio speelt 4 games, dit kan voor de
donderdag-laat toch ook zo blijven? Ed; Dit zal a.s.
donderdagavond door de spelers worden beslist.
- Rob Gorter; Waarom worden er geen nieuwe teams gevormd van
de reserve spelers van de 5 mans? Ed; Reserve spelers blijven (
liever) bij het eigen team. Hiermee is ook de vraag beantwoord
die als ingezonden stuk is binnen gekomen.

- Jerry Teunissen; Is verbaasd want volgens de statistieken heeft
het team Spetters, t/m 28 januari bijna 100% bezetting gehad en
toch willen juist zij over naar 4 mans teams.
- Lindsey de Jonge antwoord dat er, om te kunnen spelen, 2
mensen een regeling met hun werkgever hebben moeten treffen.
- Evelien de Graaf; Wil verzekerd zijn van een teamplaats op de
donderdag-laat.
- Ben zegt haar team een vaste spelersplaats toe.
9. Beantwoorden van ontvangen vragen door het oude bestuur.
- Er zijn geen, extra, vragen binnen gekomen, of die reeds
beantwoord zijn.
10.Rondvraag.
Adrie Gorter, Ingrid Dupon, Rob Gorter, Marcus Arndt, Jon v.d.
Valk, Ad Roox, Wim Andeweg.
- Adrie; Doordat de 5-Daagse van 6 naar 4 games is gegaan, is er
geen extra geld voor hapjes.
- Ben; Teams moeten dit nu zelf regelen, het is bovendien te laat
om het inschrijfgeld, voor dit evenement te verhogen.
- Ingrid; Worden, met deze leagueverandering nog teams
benadert die om deze reden de BVH hebben verlaten? Er volgt
een volmondig JA van de voorzitter.
- Rob; Nu de begroting tegen de rode cijfers aanzit; is er bij de
gemeente geen subsidie potje?
- Ed; Alleen de in Hellevoetsluis woonachtige jeugd krijgt
gemeentelijke subsidie.
- Marcus; Al 3 - 4 jaar stel ik dezelfde vraag, wanneer word er iets
aan de handblowers gedaan?
- Ed; Ik krijg ook ieder jaar hetzelfde antwoord; er word aan
gewerkt.
- Jon; Nu het inkorten van de Verenigingskampioenschappen niet
het beoogde resultaat heeft opgeleverd, kunnen we volgend jaar
weer terug naar 10 games?
Het voorstel wordt met 26 stemmen voor, 1 tegen en 26
onthoudingen aangenomen. Echter het inschrijfgeld zal voor dit
evenement wel verhoogd worden.
- Marcus stelt voor om de scores van de 6 games single op te
tellen zodat je ook het resultaat voor de dubbels hebt. Dit idee
word met 18 stemmen voor, 22 tegen en 13 onthoudingen
afgewezen.
- Ad; Waarom is het Vestingstadtoernooi uitgesloten voor
deelnemers die een pas gemiddelde hebben boven de 200?
- Ben; a. Het Vestingstadtoernooi is van het bowlinghuis, niet van

de vereniging.
b. Er was vraag naar een toernooi voor deelnemers met een lager
pas gemiddelde. Echter de realiteit is dat er 30% minder
(Hellevoeters) zich hebben ingeschreven voor dit toernooi.
De conclusie is dat we dit weer anders gaan aanpakken, zodat ook
mensen van buiten Hellevoetsluis, met een pas gemiddelde boven
de 210 of 220 zich voor dit toernooi aan kunnen melden.
- Wim; Met grote regelmaat blijven er tassen staan in en voor de
kastjes in de ruimte in de gang. Wij betalen voor de kastjes, maar
ondertussen kunnen wij slecht bij onze eigen tassen!
- Ed; Zal dit nogmaals extra onder de aandacht brengen bij Katinka.
11.Sluiting door de voorzitter.
Voorzitter Ed rond de vergadering rond 22.30 af.
Algemene Leden Vergadering 2015
Dinsdag 3 februari 2015 hebben we in de Bowling te Hellevoetsluis
onze ALV 2015 gehouden. Sinds jaar en dag was dit een “formaliteit”
daar alles wel gebeurde en zijn gang ging. Echter dit jaar stonden er
een paar zware onderwerpen op de agenda en dit was terug te zien in
het aantal aanwezige leden, totaal 63, en de soms verhitte discussies.
Dit resulteerde echter wel in een aantal belangrijke stemrondes en
beslissingen.
Namens het bestuur dank voor de komst naar deze belangrijke ALV.
Om de overige leden niet in het ongewisse te laten een samenvatting
van de genomen beslissingen en een aantal actiepunten welke daaruit
voortgekomen zijn.
Beslissingen;
- Nieuw bestuurslid M. de Gelder is aangenomen,
- Bestuursleden W. v.d. Does en N. Roseboom treden af,
- Voorzitter wordt herkozen,
- J. Teunissen, N. Penninkhof, L. de Jonge en A. Gorter hebben hun
diensten aangeboden ter ondersteuning van het bestuur,
- Baanhuuraanpassing naar een verrekening van € 2,50 per game,
- Opschuiven kascontrole naar mei/juni 2015 i.v.m. aanpassing
boekjaar naar contributiejaar,
- Leagueverandering; woensdag-vroeg en donderdag-vroeg worden
beiden 4-mans met 3 games en starten om 19.30.
- De donderavond-laat heeft, na goedkeuring van de ALV, onderling
besloten om door te gaan in dezelfde format. Dat betekent trio 4
games,
- Verenigingskampioenschappen worden weer 10 games met 6

singel en 4 dubbel games,
Aktiepunten;
- Overleg met J. Teunissen, N. Penninkhof, L. de Jonge en A. Gorter
regelen en onderwerpen bespreken,
- Donderdag-laat polsen of het 3 games of 4 games worden,
- Benaderen oud spelers, welke vanwege de vroege starttijd zijn
vertrokken, of er interesse is om een league te komen spelen.
- Social Media inschakelen ten einde nieuwe tijden en leagues
bekend te maken,
- Ledenwerving, met name jeugd maar ook 25 – 55 jarigen,
intensiveren,
- Sponsorgelden genereren voor financiering ledenwerving en
jeugd,
- Leden benaderen voor bestuursfunctie of ondersteuning,
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de BV Hellevoetsluis.

Convocatie jeugd 2015
Ik zal me zelf even voorstellen. Ik ben Michel de Gelder, vader van
Nick de Gelder die bij meerdere mensen wel bekend is.
Ik heb sinds maart 2015 het stokje over genomen van Nikki
Roseboom die ermee ging stoppen. Ik had mezelf aangegeven om
kandidaat te zijn als er niemand anders was om de functie te
vervullen. Ik kreeg gelijk een drukke tijd met de jeugd want de
prestaties waren super goed. Bij bijvoorbeeld de jeugd trio leaque
waar we eerste mee zijn geworden en in de landelijke finale waar we
4e van Nederland zijn geworden. Met de dag der kampioenen waar
Jurgen v/d Vecht 1e werd bij de pupillen , Nick de Gelder 3e bij de
aspiranten en Wesley 1e bij de junioren hadden we weer een feestje
in Hellevoetsluis erbij. Al met al een top jaar.
Aangezien het niet helemaal goed ging financieel met de club had ik
niks meer om te besteden en moest ik roeien met de riemen die ik
had om er toch nog iets van te maken. Dank aan Adri Gorter door
het voorstellen van het bellen met de vrienden loterij hierdoor kwam
er voor de jeugd wat geld vrij om ook wat leuks te doen. Hierdoor
heeft de Jeugd dit seizoen ook nog geen euro van de vereniging
gekregen en dragen we zo ook een steentje bij aan het gezond

worden van onze vereniging.
Ik had besloten om op de laatste dag van het seizoen een klein
toernooitje te doen met daarna een BBQ in de bowling met
aansluitend een bezoek aan de bioscoop om de kinderen ook de
nodige ontspanning te verlenen. En op die dag hebben we natuurlijk
ook stil gestaan bij het afscheid van onze ( toen nog jeugd ) kanjer
Wesley Gorter met al zijn prestaties heeft hij de Jeugd goed gedaan.
Ik noem maar een E.K waar hij heen mocht een aantal keer
Nederlands kampioen een paar keer 300 games dus ja die gaan we
wel missen bij de Jeugd en daarom ff lekker in het zonnetje gezet.
Het nieuwe seizoen begon gezellig en voortvarend we hebben 2
nieuwe jeugd leden er bij. Ik heb 2 trio teams ingeschreven omdat ik
vind dat iedereen recht heb op plezier in deze sport en het eerste
team doet zelfs nog mee om de prijzen dit met een half nieuw team
waar het team gemiddelde met 40 pins is gedaald maar nog in de
hoogste klasse speelt. Nick de Gelder en Domminick v/d Blom die bij
het N.K de kwart finale halen waar Domminick netjes zijn plaats kon
houden en Nick net 18 pins te kort kwam voor een halve finale. Ik heb
een nieuwe cup in het leven geroepen de “Haringvlietcup“. Ik heb
Middelharnis benaderd om onderling 4 wedstrijden te spelen. Alle
leden bij de jeugd tegen elkaar in 3 trio teams. Dat vonden ze een
goed idee en zijn we het dus ook gestart en er werd een leuke
happening en iedereen was heel positief erover. En de eerste prijs die
we dit jaar binnenhaalde was de Jeugd stedenontmoeting van ZuidHolland daar gingen we met een aspiranten team met de eerste plaats
naar huis en mogen we weer naar de landelijke finale in hoofddorp 30
januari. Ik probeer de jeugd ook meer te betrekken bij toernooien
buitenshuis waardoor ze meer zin hebben in het spelletje en meer
plezier houden.
Dus ja ik hoop dat er dit jaar nog meer in het vat zit zodat we nog een
leuk jaar tegemoed gaan met onze jeugd .
Groeten Michel de Gelder

Jaarverslag Wedstrijdzaken (dec 2015)
.
Seizoen 2014-2015
Als we het op afgelopen kalender jaar terug kijken zijn de
verenigingskampioenschappen het eerste item. De opzet veranderde en dat
had moeten resulteren in een mooie opkomst. Helaas lukte dat niet en
kwamen we uit op 51 inschrijvingen. Het jaar voor de verandering waren dat
er nog 80. Een aantal mensen haakte af omdat er nu voor 6 games evenveel
betaald moest worden als voorheen voor 10. Hilda Slieker en Roel Mol wisten
de titels binnen te slepen en mochten naar de dag de Kampioenen waar Hilda
wel aan meedeed maar Roel niet omdat hij op dat moment op vakantie was.
Na de ledenvergadering in februari is besloten om weer terug te gaan naar
meer games. Hoe dat uit gaat pakken is op dit moment nog niet helemaal
duidelijk. Omdat het toernooi dit keer kostendekkend moet zijn zullen er
aanzienlijk minder deelnemers/sters zijn.
Ook de 5-daagse moest op de schop. Van die verandering kunnen we stellen
dat die goed was alhoewel we nog wel een team uit de bedrijfsleague
moesten regelen om tot 10 teams te komen. Dus 10 banen vol en dat is toch
een stuk gezelliger dan 8. Dit jaar hopen we de (officieel) 25e editie te spelen.
Begin januari gaan we de inschrijving starten en laten we hopen dat het lukt.
In april werd er weer een open jeugdtoernooi georganiseerd. Dit toernooi
werd buiten de vereniging om op de kalender gezet en was een doorslaand
succes. Deelnemers/sters uit heel het land en zelfs een leuke groep uit België.
Mede oorzaak hiervan was ook wel dat de NBF dit toernooi direct mee liet
tellen voor de verkiezing van bowler en bowlster van het jaar. Michel de
Gelder (Jeugdzaken) zal u graag inlichten over de Hellevoetse resultaten
tijdens dit toernooi.
Stedenontmoeting:
Ook dit keer geen deelname van Hellevoetsluis bij de senioren. De kosten van
dit toernooi zijn niet gering en als we dan moeten gaan smeken of mensen
mee willen doen, als er niemand is die vraagt of we nog mee gaan doen, dan
kun je beter besluiten om niet in te schrijven. Wel hadden we een 50+
afvaardiging die in Leiden meedeed. Helaas kwamen we niet verder dan de
voorronden.
Dan hier even de winnaars van de diverse huisleagues:
Op de dinsdag werd het team Pro Shop Hellevoetsluis kampioen en eindigden
Doriana van Dorland en James Roseboom als 1e. Op de Woensdag vroeg
waren dat resp. de Spetters, Cynthia Langendoen en Peter de Wit en op de
Woensdag laat mochten we de Bowling Factory, Eveliene de Graaf en Peter
v/d Oever als kampioenen kronen. De Donderdag vroeg was een prooi voor
Technisch Buro Pakker, Riet Penninkhof en Raymond Rietkerk en tenslotte de
Donderdag laat waar Sap Sap en de Sunkistjes, James Roseboom en Thea
Balm 1e werden.

De Teamkampioenschappen en de Trio Kampioenschappen werden
vervolgens gewonnen door respectievelijk Technisch Buro Pakker en de
Pinblasters.
Aan het einde van het seizoen was het al duidelijk dat de Woensdag laat
league niet terug zou komen. En dat de spelers/sters van de league voor
een deel in zouden stromen op de Donderdag laat. Daar verdwenen een
aantal teams en spelen we nu met 5 teams. Misschien dat een stevige
verhoging van de speelkosten daar de reden van was maar waarschijnlijk is
ook de vergrijzing een reden. Ook de Woensdag vroeg moest, ondanks het
feit dat we nu met 4 spelen, inkrimpen.
Het lijkt een trend die niet te stoppen is. We hebben in het verleden
geprobeerd om met gratis introductie toernooien nieuwe mensen aan ons te
binden. We hebben een aantal malen op de Hellevoetse sportmarkt gestaan.
Helaas heeft dit alles niets op geleverd. Begin volgend seizoen gaan we een
actie met een mobiele bowlingbaan op het winkelcentrum houden. Zonder
betrokkenheid van al onze leden zal die actie alleen ons ook niet redden ben
ik bang. Het is aan ons allen dat daar veel mensen op af komen en dat die
nieuwe mensen warm gemaakt worden voor de bowlingsport. Dat wordt dus
een mooie opgave voor ieder lid van de vereniging.
Dan mijn laatste punt.
In mei 2015 heb ik het bestuur meegedeeld dat ik tijdens de
ledenvergadering van 2017 mijn functie wedstrijdzaken neer zal leggen. Ik
denk dat het tijd is dat mijn taken worden overgenomen door anderen. Dat
hoeft natuurlijk niet 1 persoon te zijn. Naast het organiseren van de
huisleagues, diverse toernooien wordt ook onze website door mij
bijgehouden. Dit alles zijn geen zaken die je op een namiddag even over
geeft. Er zal dus een inwerkperiode nodig zijn en daarom maak ik dit nu
bekend, Ik wil een ieder graag helpen om zich 1 of meerdere onderdelen
eigen te maken. De functie wedstrijdzaken is een mooie functie waarbij u
een grote invloed op de vereniging heeft. Houdt ook in dat het niet gauw
goed is. Er zijn altijd mensen die het anders en dus beter gedaan zouden
hebben maar waar u ook de oprechte steun van een hoop leden kunt
verwachten. Ik kan alleen maar vragen of u er eens serieus over na wilt
denken.
Hellevoetsluis, december 2015
Ben Penninkhof, wedstrijdzaken

Verslag van de voorzitter
Vandaag is de dag dat we terugkijken op de periode van februari 2015 tot aan
de dag van vandaag. Mijn zesde jaar als voorzitter waarin er een aantal
initiatieven zijn genomen om de vereniging in Hellevoetsluis en omgeving
bekend te krijgen. Een en ander om het dalende ledenaantal te stoppen. Vorig
jaar stipte ik dit probleem ook al aan tijdens de ALV van februari 2015 en
hebben we binnen het bestuur een aantal akties ondernomen of opgestart ten
einde het bowlen te promoten en bekender te maken ten einde het ledenaantal
minimaal gelijk te houden en/of te verhogen. Gemengd succes met een
minimaal resultaat. WIJ VAN HET BESTUUR DOEN EEN BEROEP OP U ALS LID
OM HIER OOK EEN ACTIEVE ROL IN TE SPELEN. KOM MET IDEEEN OF
VOORSTELLEN EN WE ZULLEN HET ALLEMAAL SERIEUS BEHANDELEN EN
OVERWEGEN.
In 2014 hebben we een schok in het bestuur en binnen de vereniging moeten
verwerken door het plotselinge wegvallen van Mary, de moeder en het geweten
van de vereniging, met een ernstige ziekte.
Helaas heeft deze dappere vrouw het gevecht verloren en is zij op 7 juni 2015
van ons heen gegaan. Uit de aanwezigheid van velen is gebleken hoe
gewaardeerd ze was en hoe diep ze in ons hart zat en nog steeds zit.
Hiervoor moest in allerijl een nieuwe penningmeester gezocht worden. Deze
hebben we gevonden in Patricia de Groot en deze heeft alles op haar wijze weer
op de rit gekregen. De gedane beloftes, gedurende de ALV 2015, zijn
afgehandeld en alles staat nu als een huis, echter dienen we als vereniging nog
een paar jaar rustig aan te doen. Vele uitgaven blijven, echter minder inkomsten
( dalend ledenaantal e.d. ) om deze uitgaven te dekken.
Vorig jaar heb ik opgeroepen voor vers bloed binnen het bestuur. Hiervoor zijn
een aantal mensen benaderd en er zijn er 3 aangeschoven. Ad Roox, Marcus
Arndt en Adri Gorter denken actief mee en zijn met grote regelmaat aanwezig.
Echter binnen de huidige bezetting hebben 2 mensen aangegeven zich terug te
trekken en hiervoor hebben we mensen nodig. Indien men interesse heeft
gaarne een bestuurslid aanschieten of een brief/mail sturen zodat we hierop
kunnen inspelen.
Daarnaast hebben we het probleem van de league-bezetting aan moeten
pakken, wat geen eenvoudige taak is geweest. Na veel voorbereidend werk en
een aantal heftige discussies tijdens de ALV 2015 zijn er een aantal wijzigingen
in gang gezet. Dit heeft geleid tot een nagenoeg volle donderdag league. Echter
het gewenste resultaat op de woensdagavond is (nog) niet terug te zien en dit
baart ons zorgen. Daarnaast heeft het later beginnen wel tot veel positieve
geluiden geleidt en daar zijn we blij om.
Gelukkig zijn er binnen de vereniging ook mooie momenten op zowel het
persoonlijke vlak als het sportieve vlak. Op het sportieve vlak zijn er een aantal
heugelijke feiten te vermelden. Naast de lokale kampioenen in de diverse
huisleagues, deze komen terug in het verslag van wedstrijdzaken, de algemene

individuele kampioenen van de vereniging, Hilda Slieker en Roel Mol, de
teamkampioenen Technisch Bureau Pakker ( 5-mans ) en Pinblasters ( Trio )
en de kampioenen van de diverse toernooien binnen de vereniging. Daarnaast
is het vermelden waard dat Barberstrike voor de 3e opeenvolgende maal de 5daagse wist te winnen en de wisselbeker mag behouden.
Het doet mij als voorzitter van dit actieve bestuur en als “sport”bowler zeer
veel pijn en bezorgt ons als bestuur zorgen daar dit jaar de inschrijvingen van
diverse huistoernooien moeizaam verlopen.
Daarnaast werd er voor de 4e keer een open toernooi georganiseerd in
Hellevoetsluis met een groot aantal deelnemers van onze eigen vereniging. Het
toernooi was wederom een groot succes dankzij de inzet van alle vrijwilligers.
Tevens waren er een flink aantal bijzondere sportprestaties te vieren binnen de
vereniging welke beloond zijn met de bijbehorende certificaten. Er werden met
name teamprestaties met een oorkonde beloond.
De diverse stedenontmoetingen kenden een wisselend succes. De vereniging
heeft geen seniorenteam kunnen afvaardigen voor de 2015-2016 cyclus.
In de voorrondes voor de editie van 2016 werd er een 1e plek behaald door
ons aspirantenteam. Dit is een hele goede prestatie daar dit team dit seizoen
voor het eerst samen is en dus nog moet groeien met een 2-tal spelers die
nog veel ervaring moeten op doen.
Her en der doet onze jeugd het goed en behalen ze in jeugdtoernooien en
HCP-toernooien goede resultaten. Met deze jongens is ons bestuurslid
Jeugdzaken, en zijn begeleidingsteam ( Ed, Ben, Katinka ), erg actief bezig om
ze op een hoger plan te krijgen en dit ook in Hellevoetsluis bekend te krijgen.
Daarbij speelt onze trainer Bram ook een grote rol.
Bij de NJTL doen er twee teams mee en dit gaat niet onverdienstelijk al
moeten er nog enkele spelers in groeien. Gesteund door de goede sfeer en het
grote enthousiasme binnen de vereniging en de goede resultaten van de jeugd
vind ik het en genoegen om deel te zijn van dit bestuur en zullen we alles
eraan doen om het in goede banen te blijven leiden.
Dan wil ik namens het bestuur een grote dank uitspreken richting het
bowlinghuis voor hun bijdrage aan de diverse evenementen en hun steun aan
de vereniging.
E. van der Blom
Voorzitter BVH.

Verslag van het Secretariaat.
Het meest belangrijke dat ik te melden heb is toch wel het sluiten van
Postbus 1009. Vele jaren is deze vergaarbak, bij de Formido, ons ter wille
geweest. Doch net voor de Kerstdagen is er een einde aan dit tijdperk
gekomen. Er ligt tegenwoordig zo weinig tastbare post in, dat het zonde
is van het geld om deze nog langer door te huren. Gezien de financiële
situatie waar de vereniging in verkeerd, kunnen we dit geld beter
gebruiken. Al de post die er nu nog naar de postbus toe gestuurd word,
gaat retour naar de afzender. Toch moeten we voor een ieder bereikbaar
blijven. Het nieuwe contactadres van de Bowling Vereniging
Hellevoetsluis is Moriaanseweg oost 90 3223 AK Hellevoetsluis. Verder
heb ik de datum voor de komende Algemene Leden Vergadering
vastgesteld op dinsdag 16 februari om 19.30 in de zaal van het ons zo
vertrouwde adres Kerkstraat 6. Tussen de speelavonden van de dinsdag
trio league in. De Verenigingskampioenschappen zijn dan ook gespeeld
en de 5-Daagse staat nog op het program. Ook zijn er dan, in onze
regio, nog net geen schoolvakanties begonnen. Het is altijd een heel
gepuzzel om een goede datum te prikken. Er zullen natuurlijk altijd leden
zijn (en blijven) die met een excuus komen om deze avond verstek te
laten gaan. Werkzaamheden kan altijd één van de redenen zijn, er moet
natuurlijk thuis wel brood op de plank komen. Met het inplannen van de
bestuurs- vergaderingen probeer ik weer rekening te houden met de
avonden waarop onze jeugd hun league speelt en er geen bedrijfsbowlen
is. De vergaderavonden zijn altijd, om de 6 - 7 weken, bij één van de
bestuursleden thuis. Plannen, plannen en nog eens plannen, ik ben een
grote fan van de kalender. Het bestuur is het afgelopen jaar verrijkt met
de komst van Michel de Gelder voor de post Jeugdzaken.
Vol enthousiasme zet hij zijn (brede) schouders onder onze jeugd.
Verder hebben zich, de afgelopen maanden, 3 leden aangemeld die het
bestuur in hun werkzaamheden willen ondersteunen. Een helpende
hand is altijd welkom. Mede doordat het huidige bestuur al zo vele jaren
hun best voor jullie doet, is de kans op dichtslippen zeker aanwezig en
kunnen frisse ideeën en of tegengas van belang zijn. Misschien is er
onder U wel iemand met frisse ideeën om meer mensen van buitenaf
aan het bowlen te krijgen. Het contactadres heeft u. Ik zal de informatie
keurig verwerken en bespreekbaar maken in één van de komende
bestuursvergaderingen. Dit is zo'n beetje wat een secretaris doet.
Anja van Nielen
(secretaris @bvhellevoetsluis.nl)

Penningmeester Ledenadministratie
We zijn ruim anderhalf jaar verder en ik kan volmondig zeggen…het valt
niet altijd mee. Mijn vader zei altijd: Als je iets niet weet of snapt,
gewoon E.M.P-en. Dat heb ik dan ook gedaan En Maar Proberen! Al
doende leerde ik en nu zijn er nog maar weinig geheimen m.b.t. het
penningmeesterschap en de ledenadministratie van de BV Hellevoetsluis.
Manoeuvrerend tussen mijn baan, huishouden, klushuis en verder sociaal
leven, ben ik toch wel tevreden met het resultaat aan het eind van 2015,
op de helft van bowling seizoen 2015-2016.
Bij aanvang van mijn werk startte de vereniging met een negatief
resultaat, welke behoorlijk opliep in seizoen 2014-2015. Door hulp, o.a.
van de vriendenloterij, waardoor er een mooi bedrag gereserveerd is
voor de jeugd en begrip, o.a. uitstel van betaling voor de laatste
baanhuur mei 2015, heeft de vereniging zich er door heen kunnen slaan.
Verder zijn er veranderingen zoals baanhuurverhoging geweest en er
wordt er zeer kritisch naar de uitgaven gekeken, hierdoor is er weinig
ruimte voor extra's. Dit alles leidt er uiteindelijk toe, dat we aan het
einde van seizoen 2015-2016 hopelijk weer een gezonde vereniging zijn
met een positief saldo.
Lieve leden, ik ben geen boekhouder, heb enige financiële /
administratieve kennis. Samen met Peter heb ik geprobeerd een
tussenbalans te maken, die voor iedereen inzichtelijk is. De saldi die men
dus hier op ziet, zijn bedragen welke grotendeels gereserveerd zijn voor
de baanhuur. Ik zal dit nogmaals toelichten voor de leden die hier van
nog niet op de hoogte zijn. Er zijn aan het begin van het seizoen heel
veel leden die de baanhuur voor het gehele seizoen vooruitbetalen,
hierdoor ontstaat er dus een behoorlijk saldo.
Iedereen wordt bedankt voor zijn begrip en medewerking.
Patricia de Groot
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Totaal

325,35
7.243,40
18.865,62
3.225,00
3.000,00
8,82

32.668,19

Verschil
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Saldo start
Contributie
Baanhuur
Jeugd
spaarrekeningen terugboek
div inkomsten

Ontvangsten

€
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Saldo huidige spaarrekeningen
Saldo betaalrekening

Totaal
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Afdracht NBF
Baanhuur
Jeugd
Retour teveel betaalde baanhuur
Drukwerk Porti
Kantoor artikelen
spaarrekening jeugd
Bank kosten
spaarrekening baanhuur
diversen

Uitgaven:

Tussen balans 2015 2016

32.668,19

9.473,77
507,74

4.984,35
12.359,60
649,00
366,85
216,47
187,22
2.225,00
170,96
10.001,00
1.000,00

