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Verslag Algemene Ledenvergadering 2013 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 1 mei 2013, welke gehouden werd in Bowling Goes 
 
Aanwezig zijn: J. van Nispen, C. Mijnsbergen, M. de Leux, F. Schijf,  W. de Weerdt, L. Schaap, E. de Bel, 
D. Bozelie, R. van Heusden en A. Schijf. 
 
Afwezig met kennisgeving: M. de Ruiter, K. de Ruiter, M. Dirks, J. Meulblok, J. Vegting, J. Schipper, R. 
de Rooy, M. Lievense, B. Schijf, D. Goedheer, C. Tange, S. Vrijenhoek, J. de Weerdt, M. Schijf,  A. de 
Waal, S. Kimmel, T. van Nispen, C. Roca-Martinez, A. Bostelaar, J. Soeters, R. Priester, A. Bozelie, E. 
Neve, M. de Weerdt en R. Gijzel. 
 
1. Opening door de Voorzitter: 
De voorzitter J. van Nispen opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Huishoudelijke mededelingen en lijst van afmeldingen: 
De lijst met afmeldingen wordt doorgenomen. 
Er zijn geen huishoudelijke mededelingen. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 mei 2012: 
De notulen worden pagina voor pagina doorgenomen. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 
9 mei 2012 geven inhoudelijk geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en de notulen worden 
overeenkomstig vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag secretaris 2012: 
Ook deze worden pagina voor pagina doorgenomen. 
Het jaarverslag van de secretaris over 2012 geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en het verslag 
wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag wedstrijdzaken 2012: 
Dit wordt ook weer pagina voor pagina doorgenomen. 
Het jaarverslag wedstrijdzaken over 2012 geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en het verslag 
wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
6. Financieel jaarverslag 2012: 
L. Schaap vraagt waarom er internet kosten zijn opgevoerd, terwijl de website van C. Mijnsbergen is. C. 
Mijnsbergen geeft aan dat Bowling Vereniging Goes eigenaar is van de website, maar dat zijn naam 
vernoemd staat omdat hij secretaris is. Kosten betreffen webhosting, domeinnaam, enkele abonnementen 
en de aanschaf van enkele extensies. 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen over het financieel verslag 2012. 
 
7. Verslag kascommissie 2012: 
De kascommissie bestaande uit M. Schijf en D. Goedheer hebben reeds schriftelijk hun goedkeuring over 
de financiële stukken gegeven en de vergadering wordt verzocht het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financieel beleid. Het getekende exemplaar wordt aan de vergadering voorgelezen. 
De vergadering gaat daarmee akkoord. 
 
8. Beleidsvoornemens 2013/2014 
L. Schaap stelt dat het bestuur bij de Stedenontmoetingen een zo sterk mogelijk team wil afvaardigen, 
maar hoe zit dat met het Zeeuws Kampioenschap voor Clubteams? 
C. Mijnsbergen geeft aan dat dit een evenement van de Regio NBF Zeeland is en de deelname is voor de 
kampioenen van de 2 huisleagues. Dit evenement wordt op handicapbasis gespeeld, dus hier kan de 
zinsnede ‘een zo sterk mogelijk team’ natuurlijk niet van toepassing zijn. 
De beleidsvoornemens 2012/2013 geven verder geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. 
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9. Contributieaanpassingen in 2013/2014 
Vergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributie in 2013 voor het contributiejaar 2013/2014 
niet te verhogen. 
 
10. Begroting voor 2014 
L. Schaap geeft aan dat bij de algemene kosten internet geen juiste benaming is voor die gemaakte 
kosten. In het vervolg zal voor deze kostenpost de benaming Website gebruikt worden. 
De begroting voor 2014 geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt dus vastgesteld. 
 
11a. Verkiezing kascommissie 2013 
M. Schijf was in 2013 voor de tweede termijn lid van de kascommissie en treedt dus statutair af. 
E. de Bel kan geen lid meer blijven vanwege zijn voordracht als bestuurslid. Het bestuur heeft J. Meulblok 
bereid gevonden om toe te treden tot de kascommissie en hij wordt als zodanig door de vergadering 
benoemd. 
Het bestuur kijkt nog uit naar een derde lid. Dit schrijven de statuten namelijk voor. 
De kascommissie bestaat nu dus uit D. Goedheer en J. Meulblok. 
 
11b. Bestuursverkiezing 2013: 
Voorzitter geeft aan dat statutair J. van NIpsen en M. de Leux aftredend en herkiesbaar zijn.  
Beiden worden bij acclamatie door de vergadering herkozen. 
E. de Bel wordt door het bestuur als nieuw bestuurslid voorgedragen en hij wordt ook bij acclamatie 
gekozen. 
 
12. Rondvraag: 
L. Schaap: 
L. Schaap vraagt of er niet meer mensen de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld nieuws of foto’s om de 
website te plaatsen. 
C. Mijnsbergen geeft aan dat dat mogelijk is, maar wil daar uiterst voorzichtig mee omgaan. Uploaden van 
een PC zonder virussoftware kan grote problemen veroorzaken. 
E. de Bel zal in ieder geval toegang krijgen, omdat hij nu als bestuurslid PR aan de slag gaat. Indien nodig 
kan dat aantal personen worden uitgebreid. 
C. Mijnsbergen wil voorkomen dat de website er als een lappendeken uit gaat zien, als iedereen maar naar 
eigen believen zaken erop gaat plaatsen. 
 
13. Sluiting: 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering omstreeks 20.24 uur. 
 
 


