
Algemene ledenvergadering Bowlingvereniging Dekker Zoetermeer 

Datum: 27 september 2015 

Aanwezig: Kevin Reeuwijk 
  Thijs vd Bulk 
  José Olrichs 
  Wilma van Praag 
  Anne vd Poel 

A. Zondag 
P. Peereboom 
 Marlon van Wijland 
 Roland Baart 
 Michael de Man 
 Peter van Os 
  

Afwezig met afmelding: 
   
  An van Fruchten 
  Trudy van Lingen 

Ria van den Bos-Baan 
Clio Blommers 
Ylone den Heijer 
Jacques van der Wansem 
Marga Kruemmel 
Linda Bruins Slot 
Larissa van Beek 
Kees Bron 
Tony van Wijland 
Hans van Ketwich 
Majana Ziekenheiner 
Herman Kelfkens 
Jan Takens 
Marco Verlinden 
Chris Faber 
Jane Sadinoch 
R. Meijer 
Cees Jansse 

 
 

1. Opening en goedkeuring agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en verklaart dat er geen aanleiding was om een extra 
ALV voor het einde van het seizoen te laten plaatsvinden. 
Het afgelopen seizoen is goed verlopen. Het 1e Dekker Open is positief geëindigd. 
Daar de begroting niet sloot afgelopen seizoen is besloten om de contributie aan te passen. 
Het league geld is met € 0,50 per speler per avond verhoogd. De contributie is gelijk 
getrokken. Dat wil zeggen dat voor ieder lid hetzelfde bedrag ad € 12,50 wordt verhoogd 
bovenop de NBF afdracht. 
Voor het komend eindfeest wordt € 7,50 per persoon eigen bijdrage gevraagd. Dit vanwege 
het feit dat Sweet Lake Zoetermeer duurder is dan Dine & Dance.  
  
 
 
 



2. Verslag ALV 23 oktober 2014 
 
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
 3. Openstaande acties n.a.v. ALV 23 oktober 2014 
  

3 a) Handicap aan het begin van het seizoen 
 
Het is logistiek onmogelijk om met een handicap aan het begin van het seizoen te beginnen. 
De NBF komt pas nadat onze leagues zijn begonnen pas met de pasgemiddeldes.  
Een idee is om het handicap van de laatste 4 weken te nemen. Je zou dan met de handicap 
van de laatste 4 weken van het vorig seizoen kunnen beginnen. 
Op dit moment wordt er gespaard voor een nieuw scoresysteem. Met de huidige middelen 
kunnen we het niet veranderen.  
 
 3 b) Andere prijzen in plaats van bekers 
 
Op dit moment bestaat de teamprijzen uit medailles in plaats van bekers. Om bijvoorbeeld 
schoonmaakdoekjes te laten maken in plaats van bekers is niet mogelijk. Wij hebben de 
prijsuitreiking aansluitend aan de laatste speelavond. Doekjes laten borduren is dan 
uiteraard niet mogelijk. 
Om iedereen bijvoorbeeld een vaantje te geven aan het eind van het seizoen is behoorlijk 
kostbaar. Liever sparen we dit geld uit voor een nieuw scoresysteem.  
 
 3 c) Vergadering aan het einde van het seizoen 
 
De behoefte was minder om aan het eind van het seizoen een ALV te plannen. Alles verliep 
goed en er was geen stof voor een extra vergadering. 
 
 3 d) Vervanging score verwerkingssysteem (BLS) 
 
De export van alle scores is nu niet mogelijk met het huidig scoresysteem. 
Met een ander scoresysteem zal het wisselen van spelersnamen beter gaan. 
We zijn nu aan het sparen voor een nieuw scoresysteem. Dit kan door bijvoorbeeld het 
openingsdrankje aan het begin van het seizoen te laten vervallen. Dit levert een besparing 
op van € 500,--. Er wordt voorgesteld om per lid een vrijwillige bijdrage te vragen. Dit zou 
bijvoorbeeld vermeld kunnen worden op de factuur. Op zo’n manier hebben we eerder het 
geld bij elkaar en kan heel de vereniging er baat bij hebben. Er zal nogmaals gevraagd 
worden of ook Dekker een bijdrage kan leveren. 
 
 3 e) Wall of Fame 
 
In eerste instantie was er niet direct behoefte voor een andere Wall of Fame. Maar in 
Mijdrecht hebben ze wel een leuk idee in de vorm van een grote pin aan de muur met 
magneetstrips daarop. Hierop kunnen dan diverse labels geplaatst worden. Misschien is dat 
een idee. Het bestuur bekijkt of dit een uitvoerbare optie is. 
 

4. Financiële verantwoording seizoen 2014/2015 
 
De financiële verantwoording wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
 
 
 
 



 5. Verkiezing bestuursleden 
 
Jan Takens treedt af als algemeen lid, de overige bestuursleden stellen zich herkiesbaar. 
 
Het bestuur krijgt na de stemming de volgende 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 begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 
  

7. Verkiezing kascontrolecommissie 
 
De huidige kascontrolecommissie wordt herkozen. Dit betreft Ria van den Bos-Baan en Lars 
Jørgensen. Maaike Huizer zal als reserve optreden.  
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
 8. Samenstelling evenementencommissie 
 
De huidige samenstelling van José Olrichs, Anne van der Poel, Linda Bruins-Slot, Ron van 
Est, Thijs van Viltsteren en Chris Faber wordt door de vergadering herkozen.  
 
 9. Diverse technische zaken 
 

9. a)  Evaluatie Hoogste serie op de maandagavond 
 
Vorig jaar is de wijze waarop de hoogste serie op de maandagavond wordt bepaald, 
aangepast. Na 1 seizoen zou deze wijze geëvalueerd worden. De voorzitter stelt dat de 
nieuwe wijze naar tevredenheid wordt ervaren door de spelers en dus geen verandering 
behoeft. De vergadering gaat akkoord met deze stelling. 
 
 9. b) Momenten van invoering nieuw oliepatroon 
 
Sinds vorig seizoen wisselen we halverwege het seizoen van oliepatroon. Dit is aan het 
begin van het seizoen en rond de clubkampioenschappen. De voorzitter legt de vergadering 
voor om het moment rond de clubkampioenschappen preciezer te bepalen. Na overleg met 
de aanwezige leden wordt besloten om dit moment te zetten op de eerste speelweek na de 
clubkampioenschappen.  
 

10. Rondvraag 
 
Er komen klachten over de huidige BDZ website. Te laat of helemaal niet komen de 
gegooide 300 games op de site. Ook is er niets van de uitslag van de Champions League te 
vinden. Ook over gegooide toernooien door leden wordt niets vermeld. Liever wordt er 
gezien dat er een Facebook pagina komt. Hier kunnen alle leden direct berichten posten. 
Bezien wordt wie dit op zich zal nemen. 
 



De scores staan niet juist op de website van BDZ/Dekker. Dit moet gemeld worden bij 
Dekker zelf. 
 
Dit seizoen wordt onderzocht wat er nodig is voor het invoeren van een nieuw scoresysteem, 
inclusief het opleiden van Dekker personeel voor het nieuwe systeem. 
 
Aan het einde van het jaar worden de leden weer uitgenodigd voor een patroonselectie. De 
1e 16 personen die zich aanmelden worden hiervoor uitgenodigd. Het bestuur kiest uit alle 
patronen 4 soorten. Uiteindelijk zullen de leden hier 2 patronen van gaan kiezen. 
 
Voor wat betreft het patroon voor Dekker Open wordt gevraagd om een moeilijker patroon 
dan het huispatroon. 
 
Vraag van Cees Jansse is om te bezien of de mogelijkheid er is om ook op zaterdag een 
serie te kunnen gooien. Een aantal mensen willen/kunnen niet 10 games op een avond 
gooien maar zijn ook niet in de mogelijkheid om 2 avonden te bowlen ivm werkzaamheden. 
Dit jaar zal bekeken worden of het mogelijk is om een van de series op zaterdag te plannen. 
 
 
De wens is om meer mensen uit te nodigen voor de 50+ stedenontmoeting. Eerst werden 
alleen de 10 hoogste personen uitgenodigd.  
Ook wordt getracht om 3x te trainen van tevoren. Ook hiervoor zullen meer leden worden 
uitgenodigd. Zodoende kan ook naar meer zaken gekeken worden. Past degene goed in de 
groep en kan hij/zij ook goed in andere bowlinghuizen gooien bijvoorbeeld. 
 
Opvallend was dat tijdens het 1e Dekker Open weinig eigen leden meededen. Gekeken moet 
worden hoe de eigen leden te enthousiasmeren voor ons eigen toernooi. Misschien is niet bij 
iedereen bekent dat ook zonder een Sportpas Plus je altijd wedstrijden mag gooien in je 
eigen bowlinghuis.  
 
De NBF geeft de mogelijkheid om je via MijnNBF met 1 druk op de knop je in te schrijven 
voor toernooien, deze wijze van inschrijven zal worden gebruikt voor het Dekker Open. 
 
Er wordt gevraagd naar de jeugd. Er is wel wat toestroom maar we kampen nog met wat 
opstartproblemen. Samen met het Westerpark hebben we net genoeg om een jeugd op te 
zetten, maar de 2 bowlinghuizen apart gaat niet lukken. Tevens hebben wij op dit moment 
geen leden die zich willen/kunnen inzetten voor de jeugd. We zijn nog wel in gesprek met het 
Westerpark. 
 
 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.   
 
  
	 	 	
			
	 	 	 	


