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1. Opening en goedkeuring agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en de agende wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Verslag ALV 17 september 2016 
 
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
 
3. Openstaande acties n.a.v. ALV 27 september 2015 
  

3 a) Nieuw scoresysteem 
 
Er is een nieuw scoresysteem aangeschaft. Het formulier behoeft nog wel wat uitleg. Hier wordt onder 
punt 9 verder op ingegaan. 
 
 
4. Financiële verantwoording seizoen 2015/2016 
 
De financiële verantwoording wordt door de vergadering goedgekeurd. Ria van der Bos-Baan is voor het 
nieuwe seizoen niet meer beschikbaar. 
 
 
 
 



5.  Verkiezing bestuursleden 
 
Alle bestuursleden treden statutair af en stellen zich herkiesbaar voor het seizoen 2016/2017. 
 
Het bestuur blijft na de stemming in ongewijzigde samenstelling: 

• Kevin Reeuwijk, voorzitter 
• Wilma van Praag, ledenadministratie en secretariaat 
• Thijs van den Bulk, penningmeester 
• Anne van der Poel, wedstrijdsecretariaat 
• José Olrichs, evenementensecretariaat 
• Tony van Wijland, algemeen lid 

 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
6. Begroting seizoen 2015/2016 
 
De reserve is iets opgebouwd. Afgelopen seizoen is een nieuw scoresysteem aangeschaft. Dekker heeft 
€ 250,00 bijgedragen. Het complete systeem heeft USD 499,00 gekost, een meevaller ten opzichte van 
de verwachte kostprijs. Het nieuwe scoresysteem was hard nodig want we hadden een oud systeem en 
was bepaald niet gebruiksvriendelijk. Dit seizoen moet wel de laptop vervangen worden. De huidige 
laptop is te traag en kan niet goed ingezet worden voor de BDZ events. 
 
Ron Maas had nog een vraag ingestuurd: “Waarom worden evenementen uit de pot van BDZ betaald?” 
Het antwoord is dat het bij het verenigingsleven hoort en het ook een visitekaartje is. 
 
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 
  
7. Verkiezing kascontrolecommissie 
 
Ria van den Bos-Baan stelt zich niet herkiesbaar. Lars Jørgensen stelt zich wel verkiesbaar en Maaike 
Huizer die reeds als reserve beschikbaar was, stelt zich verkiesbaar om de plaats van Ria in te nemen. 
  
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
8. Samenstelling evenementencommissie 
 
De huidige samenstelling van José Olrichs, Anne vd Poel, Linda Bruins-Slot, Ron van Est en Chris Faber 
worden herkozen. Thijs van Vilsteren is niet meer werkzaam bij Dekker en dus ook niet meer inzetbaar in 
de evenementencommissie. 
 
9. Diverse technische zaken 
 

9. a)  Nieuwe scoresysteem & formulier 
 
Het scoresysteem wat te zien is boven de banen blijft. Dit is van Steltronic en is in beheer bij Dekker.  
Het verwerkingssysteem echter is vervangen. Het oude systeem was nog ontworpen door Ton Michels 
maar was aan vervanging toe. Er waren veel opmerkingen over het nieuwe scoreformulier. Zo is er 
onvrede dat de twee partijen op 1 formulier staan. Dit is niet iets wat eenvoudig veranderd kan worden. 
Dit is ook niet wenselijk. Zoals altijd met iets nieuws zal het ook een kwestie van gewenning zijn. Als 
straks iedereen handicap heeft wordt het al wat makkelijker en na een week of 10 zal iedereen er 
waarschijnlijk wel aan gewend zijn. Er wordt wel feedback gegeven aan de ontwikkelaars van het 
formulier.  
 
Er kwam wel een tip om een oud formulier in te vullen en op het nieuwe formulier te laten zien hoe dat 
daar ingevuld moet worden. Kevin Reeuwijk zal dit in orde maken.  



Ook is het handig om met de laatste bal van de avond te wachten totdat alles is ingevuld. De scores zijn 
namelijk nog steeds vrij snel na de laatste bal verdwenen. Dit kan helaas niet aangepast worden. Wel is 
het heel belangrijk om in ieder geval aan te geven op het formulier in welke volgorde er gespeeld wordt. 
Anders kan het niet juist worden verwerkt. Enige discipline hierin is dus wel gewenst.  
 
 
 9. b) Handicap aan het begin van het seizoen 
 
Volgend seizoen zal gestart worden met een handicap die is hebt opgebouwd in het seizoen daarvoor. Er 
zijn verschillende methodes. Er zal worden uitgezocht welk systeem het handigst is. Maar vanaf het 
volgend seizoen starten we niet meer met een handicap van 0. 
 
10. Rondvraag 
 
Er wordt gevraagd of wij een fraudeverzekering hebben. Dit hebben wij nog niet. Er zal gekeken worden 
wat de premie van zo’n verzekering is. 
 
De vraag is of er wat gedaan kan worden aan het huidige handicapformulier. Dit is op dit moment 80% 
over 210 met een max van 64 handicap. Gekeken zal worden of het wenselijk is om dit aan te passen 
naar bijv. 70% over 210. We moeten wel op blijven passen dat het niet onaantrekkelijk wordt voor de wat 
mindere bowler doordat zij straks bijna niet meer kunnen winnen. Er zal gekeken worden of er middels 
een enquête onder de leden dit aangepast zal worden. 
 
De vraag kwam of we andere patronen neer kunnen leggen. Het is toch wel wenselijk om via het huidige 
systeem te blijven werken. Dat wil zeggen dat we via een patroonselectie tot een patroon komen. Er 
wordt vooral ook gekeken om niet te moeilijke patronen te gaan gebruiken. 
 
Er moet nog even gekeken worden naar de scoreverwerking. Er zitten nog wat fouten in. De vraag van 
Kevin Reeuwijk is dan ook om als er iets fout is dit wel door te geven aan hem zodat hij het op kan 
lossen.  
 
Kan er gekeken worden of we Jack Edelaar een keer uit kunnen nodigen om een cliniq te geven? In een 
andere bowlinghuis kwamen ongeveer 60 leden erop af. Zowel wedstrijdbowlers als recreanten.  
Er zal worden nagevraagd wat dit kost en dan zal er een beslissing komen. 
 
Kevin Reeuwijk zal kijken of er nog iets met een nieuwe website gedaan kan worden. Het nieuwe 
scoresysteem heeft vele mogelijkheden hierin. Gekeken zal worden wat er allemaal mogelijk is.  
 
Er werd tenslotte nog geopperd om bijv. na de 1e helft van het seizoen de league te splitsen. Je krijgt dan 
2 leagues. De beste 8 gaan dan in de 2e helft tegen elkaar en de laatste 8 hebben dan ook hun eigen 
league. De vraag is of dit wenselijk is, hiervoor lijkt in de vergadering weinig animo. 
 
 
12. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering. Hij dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en biedt namens de BDZ 
een drankje aan in de bowlingbar. 
 


