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Van de Voorzitter
In deze speciaal voor de AV gemaakte pinbabbel vind je de jaarverslagen, notulen 

en agenda . De uitnodiging voor de Algemene vergadering is jullie al per post 
toegestuurd .

Zoals jullie wel vernomen zullen hebben, is een groep leden al een paar keer bij 
elkaar geweest om te praten over het wel en wee van de vereniging . Dit heeft 
vele positieve resultaten geboekt . Zo vind je in deze pinbabbel een voorstel voor 
een andere opzet van de Verenigingskampioenschappen en een voorstel voor een 
andere puntentelling tijdens de leagueavonden .

Ook uit deze bijeenkomsten zijn een paar leden opgestaan die de cursus 
wedstrijdleider gaan doen . Als je hier ook belangstelling voor hebt en je wilt 
informatie meld je dan bij Connie Heeremans . Maar doe het wel snel, want ze is 
al bezig het te organiseren . En omdat er vele vanuit onze vereniging, en een paar 
van Haarlemmermeer, mee zullen doen probeert zij het zo te regelen dat het in 
onze regio gehouden zal worden .

Ook door deze groep leden kunnen we misschien aan het eind van de AV zeggen, 
zo we hebben eindelijk weer een voltallig bestuur . Aan het eind van dit 
bowlingseizoen zijn ze van plan iets leuks te organiseren en de uitwisseling met 
Borchland gaat weer plaats vinden . 

Ook is er een sponsor voor de bekers die we nodig hebben voor de finales. Deze 
sponsor wil graag met enkele anderen een sponsorcommissie gaan vormen . Dus 
de eerste stap hiervoor is gezet . Wie wil met hem samen zijn/haar schouders hier 
onder zetten . Want alleen lukt dit niet . Meld je bij een van de bestuursleden .

Studenten van InHolland gaan voor de vereniging een onderzoek doen en voor dit 
doel heeft de werkgever van René Duijn een bedrag van € 500,00 beschikbaar 
gesteld . 

En door de inzet van deze leden hebben we de Haarlemse Bowlingweek goed 
kunnen laten draaien . 

Dus heel veel oprechte dank aan deze Brainstormgroep.

Zo, nu heel wat anders . Nog een jaar en dan bestaat onze vereniging 35 jaar . Er 
is een jubileumcommissie gestart . Hierin hebben plaats genomen: Frieda Slot, 
Marcella Clots, Anneke de Jong, Sven Ypma en Paula Geluk . Met Harry Walthaus 
op de achtergrond . 

De eerste gesprekken hebben plaats gevonden . Heb je leuke ideeën voor dit feest . 
Ze zijn welkom . Je weet bij wie je deze kan melden . En in de loop van het seizoen 
zullen jullie hier vast meer over horen . 

De eindejaarsloterij zal worden verzorgd door Wies vd Post, Jacqueline Timmerman, 
Frans Nak en Henk Geeris . Heb je nog een leuk prijsje voor deze loterij ze zijn er 
erg blij mee .

Ook hebben we weer het Carla de Jongtoernooi gespeeld . De opbrengst was 
weer voor KIKA . Ook dit keer was het een leuk toernooi en de opbrengst is weer 
symbolisch overhandigd aan een medewerkster van KIKA . 
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Iets heel belangrijks:
Wij dachten in onze vereniging is er 

vast wel iemand die dagelijks voor 
zijn werk bezig is met websites, 
zo iemand zoeken wij en hebben 
we gevonden . Mark Biesma zal 
een nieuwe website voor ons 
maken . Aan het eind van de 
Algemene Vergadering zal hij deze 
presenteren .

Ook zal er een Powerpoint-presentatie 
zijn van de AV en de studenten van 
InHolland zullen uitleggen wat ze 
gaan doen . 

Ik hoop dat er veel leden op de AV 
aanwezig zullen zijn . Ook omdat er 
wat voorstellen zijn waar we jullie 
mening over willen horen . 

Agenda
November
vr 4 Introductieleague
wo 9 Algemene vergadering
December
vr 2 Introductieleague
wo 14 Bestuursvergadering
ma 19 Kersttoernooi Jeugd
di 27- vr 30 Arie Lutterman Toernooi
Januari 2012
ma 2 Finale Arie Lutterman Toernooi
ma 2 Nieuwjaarsreceptie
wo 18 Bestuursvergadering
zo 29 Voorronde Sonia-toernooi
Februari
za 4 Voorronde+finale Sonia-toernooi
zo 5 Voorronde+finale Sonia-toernooi
wo 15 Bestuursvergadering
di 28-do 01/03 Verenigingskampioensch . Sen .
Maart
zo 4 Ver .kamp . senioren (Finale)
14 Bestuursvergadering
di 20 Personeelsfeest Zoete Inval
 GEEN LEAGUE
April
11 Bestuursvergadering
Mei
di 1-vr 4 Carla de Jong-toernooi
zo 6 Carla de Jong-toernooi (finale)
zo 13 Cees Wempe Sr .-bokaal
wo 16 Bestuursvergadering
di 29 Voorfinale B-klasse
wo 30 Voorfinale A-klasse
do 31 Rode Lantaarnfinale
Do 31 Super Trio-finale
Juni
ma 4  Superfinale B-klasse
ma 4 Superfinale A-klasse
di 5 Supercup Individueel
wo 6 Teamcaptain-bijeenkomst
do 7 Scratchfinale voor Teams
wo 13 Bestuursvergadering

Robin Geeris (2x)
Arthur Cramer (2x)
Dave Bais (9x)
Vincent Vrijhof (2x)
Frank Janssen
Roel Mol
Roy ten Bosch
Phil Hulst (2x)
Waldy Klok
Bart Reitsma
Marcel Klok (2x)
Ruud Bonnes (3x)
Henk Reker
Michael Reker
Frank Handgraaf
Pim Verheul
Rinus van Arkel
Patrick Korfage

Erik Philippo
Henk Wijker (2x)
Jurgen Blum
Herman van Laar
Bert van Oosterhout (2x)
Jarno Jonk
Bert Beverdam
Pieter de Bruin
DaveTetelepta
Edward Terol
Roger de Wendt
Stefan Dieben
Paul van de Heide 
Wijma
Eric Kok
Jeffrey vd Wakker
Thomas Oerlemans
André Cramer (2x)

300-games:
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Het bestuur van de Bowling Vereniging Haarlemmerliede nodigt u hierbij uit tot het 
bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering, welke gehouden zal worden 
op woensdag 9 november 2010 in “De Zoete Inval” te Haarlemmerliede

De voorzitter zal de vergadering openen om 20:00 uur.

A G E N D A 

1. Opening/Mededelingen
2. Ingekomen stukken .
3. Notulen Algemene Vergadering 10 november 2010 .
4. Jaarverslag secretariaat .
5. Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat .
6. Jaarverslag Jeugdbestuur .
7. Jaarverslag Penningmeesters
8. Verslag Kascommissie .
9. Benoeming kascommissie seizoen 2011/2012 . 

 PAUZE
10. Bestuursverkiezing .
11. Diverse commissies .
12. Inholland
13. Begroting seizoen 2011/2012 .
14. Vaststellen contributie 2012/2013 .
15. Voorstel nieuwe puntentelling
16. Landelijke ontwikkelingen .
17. Lancering nieuwe website
18. Rondvraag .
19. Sluiting .

Ad . 3: De notulen AV 10 nov . 2010  zie pag . 8
  4: Jaarverslag Secretariaat,    zie pag . 16
  5: Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat zie pag . 18
  6: Jaarverslag Jeugdbestuur    zie pag . 20
  10: Bestuursverkiezing    zie pag . 7
  15: Voorstel nieuwe puntentelling  zie pag . 21
zijn in deze Pinbabbel geplaatst .

Indien u de financiële stukken wenst te ontvangen, dient u dit per omgaande op te 
geven . De intekenlijst hiervoor ligt op de schoenenbalie .

Ronald A . de Vos,
Secretaris .

Algemene Vergadering
Uitnodiging en agenda
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Algemene Vergadering
Bestuursverkiezing

Bezetting bestuur per Algemene Vergadering 2010:
Voorzitter Paula Geluk tussentijds aftredend
Secretaris Ronald de Vos aftredend
1e Penningmeester vacant
2e Penningmeester Anne-Marie Derogée tussentijds aftredend
Algemeen bestuurslid 1 Rietje Everaardt tussentijds aftredend
Algemeen bestuurslid 2 Trudy Mooij tussentijds aftredend
Algemeen bestuurslid 3 Marco Heemskerk 
   (Jeugd en vz Jeugdbestuur)
Algemeen bestuurslid 4 vacant
Algemeen bestuurslid 5 vacant

Door het bestuur voorgedragen bestuursleden:
Bert Strobbe Verkiesbaar als voorzitter
Cees v .d . Bent Verkiesbaar als secretaris
Theo Glorie Verkiesbaar als 1e penningmeester
René Duijn Verkiesbaar als algemeen bestuurslid 1
Ronald de Vos Herkiesbaar als algemeen bestuurslid 2
Jacqueline Timmerman Verkiesbaar als algemeen bestuurslid 4
Marcella Clots Verkiesbaar als algemeen bestuurslid 5
Paula Geluk Herkiesbaar als algemeen bestuurslid 6 (vice-voorzitter)

Ronald A . de Vos,
Secretaris .
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Algemene Vergadering
Notulen van 10 november 2010

Algemene  vergadering
Notulen van 10 november 2010
Aanwezig: 6 bestuursleden  afwezig met kennisgeving:
   1 erevoorzitter  Peter Vermeersen, Jacqueline Timmerman,
   1 erelid   Harrie Buur, Anneke de Jong, Michel Hendriks,
   27 leden   Ruud Bonnes en Martin Been

1. Opening:
Om 20 .05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom, 

in het bijzonder onze erevoorzitter mevrouw Joke Yu en erelid mevrouw Connie 
Derogée . De voorzitter verzoekt de aanwezigen hun mobiele telefoon uit te 
schakelen of zonder geluid aan te laten . Voor de nieuwe leden stelt de voorzitter 
het bestuur voor .

Tijdens de Algemene Vergadering van de vereniging wordt teruggekeken naar het 
afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de toekomst . De vergadering neemt ter 
nagedachtenis aan Paul Schwebke, die in augustus is overleden, een minuut stilte 
in acht .

2. Notulen vorige vergadering d.d. 11 november 2009
Geen opmerkingen, met dank aan Anita Buur worden de notulen goedgekeurd .

3. Ingekomen stukken
- Andre Derogee stopt met de sponsorcommissie vanwege zijn werk en het niet 

kunnen vinden van sponsors .
- Het onderwerp grijze leden NBF zal worden besproken bij punt 12 .

4 . Voorstellen bestuur
Voorzitter, secretaris en eerste penningmeester dienen in functie gekozen te worden . 
Bert Strobbe merkt op dat wij nu geen penningmeester meer hebben . De voorzitter 

geeft aan dat Anne Marie Derogee heeft besloten aan te blijven en ad interim de 
functie van eerste penningmeester op zich zal nemen zolang deze functie onbezet 
is . 

5. Jaarverslag secretariaat
Dit verslag is al geplaatst  in de Pinbabbel .
Joke Yu merkt op dat ze het verslag summier vindt en vraagt zich af welke actie 

is ondernomen om nieuwe leden te werven . -> Er is getracht 50+ leden aan te 
trekken, maar dat is heel moeilijk, onder andere doordat er geen openbaar 
vervoer meer is naar De Zoete Inval . Ook is er een folder gemaakt om jeugd 
aan te trekken . Deze folder is op scholen uitgedeeld, ook heeft de folder op een 
rommelmarkt gelegen en zijn de folders huis aan huis verspreid .
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De terugloop van het aantal leden heeft een financiële achtergrond. De leden gaan 
op minder avonden spelen of stoppen in het geheel . 

Ook de bowlingondernemers hebben posters laten maken . Deze hangen onder 
andere in bushokjes .

Edwin de Redelijkheid wil weten hoeveel leden na het opheffen van de vrijdagavond 
zijn gestopt -> het aantal is beperkt gebleven tot 3 personen .

Ook de doorgang van de Haarlemse bowlingweek is nog lang niet zeker . Er zijn 
diverse dingen ondernomen maar dat heeft niet geleid tot een succes . Het betreft 
hier echter een trend . Volgens Roger de Wendt helpt de NBF ook niet mee .

Joke Yu vraagt of er actie is ondernomen met het spreiden van de league door 
bijvoorbeeld 2 maal per maand te spelen in plaats van iedere week -> hier heeft 
het bestuur niet naar gekeken en ook is hier op dit moment geen plaats voor  .

6 . Jaarverslag wedstrijdsecretariaat
Dit verslag is ook al in de Pinbabbel geplaatst . 
Joke Yu wil graag weten waarom het dubbeltoernooi niet is doorgegaan . Frans 

Bongenaar meldt dat de finale op zondag zou worden gespeeld maar het huis 
had op die dag ook een partij van 80 personen in huis . Daarop is gevraagd de 
finale op zaterdag te spelen, maar toen bleek dat het huis dubbele boekingen 
had gemaakt en kreeg het bestuur het verzoek de finale een week op te schuiven. 
Daarop heeft het bestuur besloten het toernooi af te gelasten . Ook al omdat er al 
2 jaar een besluit genomen moest worden om het af te lasten vanwege te weinig 
aanmeldingen .

Theo Westerveld vindt het niet netjes van het huis . Frans Bongenaar merkt op dat het 
huis als gebaar het 80 jaar toernooi heeft georganiseerd en alle kosten die al 
door de vereniging waren gemaakt voor dit toernooi zijn door het huis vergoed .

Theo Westerveld merkt op dat het huis de posters in de bushokjes beter achterwege 
had gelaten en de leden beter goedkopere drankjes kan aanbieden .  

7. Jaarverslag  jeugdbestuur
Dit verslag is ook in de Pinbabbel geplaatst . 
Geen op- of aanmerkingen op dit verslag .

8. Verslag penningmeester
De post senioren was begroot op een voordelig saldo van 905,00 euro . Dit is 

echter uitgedraaid op een nadelig saldo van 485,00 euro . Afschrijving van niet-
betalende leden uit het verleden is hierop van grote invloed geweest . Gelukkig 
heeft het bestuur met een aantal leden alsnog een betalingsregeling kunnen 
treffen .

Bij de jeugd was een negatief saldo begroot van 181,00 euro . Dit is echter omgezet 
in een positief saldo van 240,00 euro door kleine besparingen op diverse 
kostenposten door te voeren .
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Bert Strobbe is verontrust over het openstaande saldo van 1380,00 euro van niet 
betalende leden . Hij stelt voor een deurwaarder of incassobureau in te schakelen . 
Theo Westerveld stelt voor de baan uit te zetten voor deze leden . -> dat is niet 
mogelijk maar wel is besloten de betrokken leden van de baan te halen . Harry 
Walthaus wil weten waarom de vereniging leden accepteert die niet op tijd 
betalen . De voorzitter geeft een voorbeeld over het betalingsgedrag van een 
deel van de leden: 140 leden hadden op 21 juli van dit jaar nog niet hun NBF-
lidmaatschap betaald . En dit betekende heel veel moeite om de € 5 .00 extra te 
ontvangen van de mensen die te laat waren met betalen .

Yuri Schouten geeft aan dat hij vorig seizoen pas op 16 februari 2010 de 
rekening voor de baanhuur heeft ontvangen . De voorzitter geeft aan dat in de 
bewaarpinbabbel stond geschreven dat teams die een rekening willen ontvangen, 
dit aan de penningmeester kunnen vragen . Want de penningmeester kan niet van 
te voren zien welke sponsors nog een sponsorfactuur willen ontvangen .

Connie Derogee merkt op dat een bedrag van 1000,00 euro voor het seizoen 
2007/2008 door 1 lid betaald diende te worden . Aangezien hij geen geld had, 
had een incasso geen zin .

Gerrie Geeris merkt op dat zij dacht dat er 2 data zijn gemeld voor betaling van 
het NBF-lidmaatschap, namelijk 21 en 31 juli . ->  op beide formulieren heeft 
altijd 21 juli gestaan . 

Het bevreemd Harry Walthaus dat leden hun sponsor aansprakelijk willen stellen 
voor late betaling .

Bert Strobbe is blij dat het grootste gedeelte van het bedrag niet betalende leden 
nog uit het seizoen 2007/2008 afstamt . Voorts merkt hij op dat de Pinbabbel 
met een bedrag van 1000,00 euro is overschreden . Komt dit doordat de 
adverteerders nog niet zijn aangeschreven? Dit klopt . Deze facturen moeten nog 
worden verstuurd .

Connie Derogee verzoekt 1 boekje bij de financiële jaarstukken te doen. 

Joke Yu merkt op dat er geen kosten voor het kopieerapparaat in de boeken zijn 
opgenomen . -> dat komt doordat het apparaat de vereniging niets meer kost . De 
copyprinter is ook afgeschreven, maar deze zal nog 1 onderhoudsbeurt krijgen . 
Ook merkt Joke op dat er geen afschrijving is voor de shirts van de senioren en 
jeugd . -> Een sponsor (Westerveld schoonmaak) had eerst shirts aan de jeugd 
geschonken en op een latere datum ook shirts voor de senioren .
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9. Verslag kascommissie
De kascommissie van het seizoen 2009-2010 bestaat uit:
de heer Harry Walthaus
de heer Carel Glimmerveen
de heer Frans Nak (reserve)
Er zijn geen opmerkingen en de vergadering verleent het bestuur decharge . 

10. Benoeming kascommissie 2010/2011 
Er hebben zich geen nieuwe leden aangemeld . Joke Yu stelt voor 2 leden te zoeken . 

Dit is echter niet nodig want Harry Walthaus gaat nog 1 jaar door en hij zal Frans 
Nak vragen . Carel Glimmerveen stelt zich beschikbaar als reserve .

Harry Walthaus geeft aan dat hij in de pauze is teruggefloten, want hij heeft al wel 
2 jaar zitting gehad in de kascommissie . Het bestuur zal Frank Nak vragen en nog 
een tweede lid gaan zoeken . 

Ieder jaar worden er leden in het zonnetje gezet die op de achtergrond veel werk 
voor de vereniging verzetten . Dit jaar is er een presentje voor Harry Landwerd, 
Ronald Brouwer en Fred Buys, de jeugdtrainers, voor alle dagen die zij voor onze 
jeugd hebben klaargestaan .

Ook worden enkele leden tot erelid sportief verheven voor hun prestatie van 
het gooien van 300 game . Het betreft dit jaar de heren Henk Wijker, Roger 
de Wendt en Herman van Laar . Zij ontvangen de bijgehorende speld, pen en 
oorkonde .

Ruud Bonnes heeft het afgelopen seizoen wederom twee 300 games gegooid . Hij 
ontvangt hiervoor de pennen die door zijn moeder in ontvangst worden genomen .

PAUZE

11. Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen leden voor een bestuursfunctie aangemeld .
Joke Yu merkt op dat er 2 personen op het rooster van aftreden staan die geen 

bestuurslid zijn . Ook merkt Joke op dat de eerste penningmeester niet tussentijds 
aftredend is maar aftredend .

Connie Derogee vraagt of het bestuur leden heeft gevraagd voor een 
bestuursfunctie . Hierop wordt door de voorzitter positief geantwoord .

Connie Derogee vraagt zich af hoe zij het bestuur moet gaan zien . -> Het 
wedstrijdsecretariaat zal worden bemenst door Frans Bongenaar en Michel 
Hendrik voor de scoreverwerking, website en ledenadministratie maar hebben 
geen zitting in het bestuur. Frans moet verantwoording aan het bestuur afleggen. 
Rietje Everaardt blijft in het bestuur omdat er anders geen bestuur meer is . Zij 
gaat hand en spandiensten aan de voorzitter verlenen .
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Cees van de Bent vraagt zich af waar die 22 leden zijn die 2 jaar geleden tegen 
hem hebben gestemd .

Joke Yu vindt dat 1 van de bestuursleden het wedstrijdsecretariaat moet 
vertegenwoordigen . Paula Geluk zal dit op zich nemen . Ook geeft Joke mee dat 
dit aan de leden kenbaar gemaakt moet worden .

Connie Derogee doet het voorstel dat Rietje Everaardt leden gaat manen na info van 
Anna Marie . Rietje geeft aan dit gedaan te hebben maar daarmee gestopt te 
zijn vanwege opmerkingen van een aantal leden .

Het bestuur geeft aan dat van een lid die niet betaalt, de scores zullen worden 
verwijderd . Voorts heeft het bestuur de intentie een boekhoudsysteem aan te 
schaffen voor het sturen van aanmaningen .

Bert Linsen doet het voorstel 1 persoon per team aansprakelijk te stellen .  Hierop 
komen tegenwerpingen van andere leden . 

Cees van de Bent verbaast zich over het feit dat de 50+ league bij de vereniging 
hoort . -> Dit is niet juist . Twee 50+ toernooien zijn door de vereniging 
overgenomen en georganiseerd . Het betreft hier het Johan Wempe toernooi en 
het Zoete Inval toernooi . 

Edwin de Redelijkheid merkt op dat Frans Bongenaar de ledenadministratie blijft 
doen terwijl dit bij de secretaris thuis hoort . -> Vanwege het verwerken van de 
PRF’s en mijnNBF door Frans is het makkelijker dit zo te laten .

Vervolgens ontstaat er een discussie over de functies van de bestuursleden en hun 
nummer als algemeen bestuurslid . 

De voorzitter verzoekt de aanwezigen met handopsteking te mogen stemmen . De 
vergadering gaat hiermee akkoord .

Vervolgens worden de volgende bestuursleden in stemming gebracht:
- Trudy Mooij (algemeen bestuurslid 2)  -> 1 stem tegen
- Ronald de Vos (secretaris)    -> 1 stem tegen
- Rietje Everaadt (algemeen bestuurslid 1)  -> 2 stemmen tegen
- Marco Heemskerk (algemeen bestuurslid 3) -> akkoord

Voorts doet het bestuur een dringende oproep aan de leden zich kandidaat 
te stellen voor de functie van algemeen bestuurslid 4 en 5, een 
eerste penningmeester en een lid die zich zou willen inzetten voor het 
wedstrijdsecretariaat .  Ook is het bestuur nog op zoek naar een notulist . Hij/
zij notuleert de bestuursvergaderingen, leaguevoorzittersvergadering en de 
Algemene vergadering . Anita Buur ontvangt als dank voor het notuleren van deze 
vergadering een boeket .
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Er wordt op gepaste wijze afscheid genomen van Frans Bongenaar en hij wordt 
bedankt voor al het werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan en dat hij zal 
gaan doen .

Joke Yu merkt op dat iemand van het bestuur de dubbelfunctie moet gaan bekleden 
als eerste penningmeester . -> Anna Marie Derogee wordt ad interim eerste 
penningmeester . 

Bert Strobbe vraagt of Anne Marie tekenbevoegdheid heeft . Voorts geeft hij aan 
dat er dingen gebeuren die statutair niet kunnen en hij vindt de voorbereiding van 
deze vergadering matig .

Op dit moment is Connie Derogee alleen tekenbevoegd . Zij verzet nog steeds werk 
voor de vereniging maar wil hiermee stoppen in 2011 .

12. Diverse commissies/landelijke ontwikkelingen
Sportcommissie: op 19 december  wordt de voorronde voor de stedenontmoeting 

in eigen huis gehouden . Frans Bongenaar roept alle leden op het team te komen 
aanmoedigen .

Voor de andere commissies (sponsor- en feestcommissie) worden leden gevraagd . 
Ook wordt er gevraagd om 2 leden die de werkzaamheden van Connie Derogee 
en MattyPol willen overnemen voor de aankoop van kado’s voor de loterij tijdens 
het Arie Lutterman toernooi . 

Landelijke ontwikkelingen: Grijze leden zijn leden die lid zijn van een vereniging 
maar niet van de NBF . Het betreft hier een heksenjacht van de NBF . Indien de NBF 
een grijs lid ontdekt, wordt er een boete van 45,00 euro uitgeschreven . Mocht 
zich op een 50+ toernooi een dergelijk incident voordoen, zal de vereniging die 
boete niet betalen maar de organisator van het toernooi . Dit geldt alleen voor 
toernooien die bij de NBF zijn aangemeld . Gerrie Geeris doet het voorstel dat 
leden die geen pasje hebben zich ook niet kunnen inschrijven voor een toernooi . 
Iedereen die lid is van deze vereniging is automatisch ook lid van de NBF . BV 
Haarlemmerliede heeft geen grijze leden .

Joke Yu geeft aan dat het hier geen heksenjacht van de NBF betreft, maar zij willen 
dat men lid is van de overkoepelende organisatie . Er waren namelijk verenigingen 
die hun leden lieten spelen maar niet bij de NBF hadden aangemeld . Bert 
Strobbe voegt hier aan toe dat de NBF meer subsidie zal ontvangen indien er 
meer personen lid zijn van de federatie . 

13. Begroting seizoen 2010/2011
Joke Yu merkt op dat de baanhuur bij de jeugd met 700,00 euro stijgt terwijl het 

aantal leden en contributie gelijk blijft . -> Dit komt doordat het huis sponsorde en 
ook een deel van de baanhuur voor zijn rekening nam . Men kwam achter deze 
dubbele sponsoring en is gestopt met sponsoring van de baanhuur .
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14. Vaststellen contributie 2011/2012
Zoals ieder jaar wordt toestemming van de leden gevraagd om de verhoging 

die de NBF doorvoert voor het NBF lidmaatschap door te mogen berekenen . 
De NBF berekent deze verhoging aan de hand van het indexcijfer voor de 
consumentenprijs . -> de vergadering gaat hiermee akkoord .

Voorstel van de tweede penningmeester om een boekhoudprogramma voor 
automatische betaling, herinneringen versturen aan te schaffen . De prijs bedraagt 
350,00 euro . Connie Derogee geeft aan dat er een bedrag van 1400,00 euro op 
de begroting staat dus de aanschaf van het programma is geen probleem . Bert 
Strobbe verzoekt de penningmeester de rekening dan ook digitaal aan de leden 
te sturen . 

Harry Walthaus vraagt het bestuur hoe zij omgaan met mensen die zeggen e-mail 
niet te hebben ontvangen . -> Betrokken personen zullen worden aangesproken .

15. Rondvraag
Gerrie Geeris: 

Er waren weinig aanmeldingen voor de verenigingskampioenschappen dus werd 
zij ingedeeld in een hogere klasse . Kan dit voor de toekomst anders worden 
opgelost?

Antwoord: Alle personen die het betrof zijn van te voren hierover geïnformeerd . 
Voor het feit dat Gerrie niet was geïnformeerd krijg zij excuses aangeboden . 
Indien er weinig deelnemers zijn voor een bepaalde klasse, dan komt die klasse te 
vervallen . Er zijn minimaal 5 personen per klasse nodig . Connie Derogee stelt voor 
bonuspunten toe te kennen . -> Dit wordt tijdens de verenigingskampioenschappen 
niet toegestaan door de NBF .

Ed Everaardt: 
bedankt het bestuur voor het blijven doorgaan . Als het bestuur na zoveel klachten 
toch blijft, is het voor de vereniging een fantastische oplossing want anders zou er 
geen bestuur meer zijn .

Bert Linsen:  
Indien een lid van het team niet kan deelnemen aan de Kees Wempe sr bokaal, 
dan iemand anders van hetzelfde team aanwijzen .

Antwoord: Dit is niet mogelijk, de beste drie staan op de lijst . Indien nummer 1 
niet kan dan wordt de nummer 2 van de lijst gevraagd .

Bert Strobbe:  
Stelt voor in het vervolg de Algemene Vergadering om 20 .00 uur te laten 
beginnen .

Antwoord: Hierop wordt door een ieder positief gereageerd .
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Bert Strobbe:  
Vindt het jammer dat de NBF wederom niet aanwezig is .

Antwoord: Het bestuur heeft hen dit jaar niet uitgenodigd .

Harry Walthaus: 
Bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hoopt dat  een ieder zijn 
schouders onder de vereniging wil zetten .

Wies van de Post: 
Aan het begin van de competitie wordt na de eerste speelavond de handicap 
voor de tweede avond bepaald . Zij vindt dit erg scheef . 

Antwoord: De computer laat op dit moment een andere berekening niet toe . Youri  
Schouten stelt voor om bijvoorbeeld een buffer van 10 games te nemen . Frans 
Bongenaar gaat een en ander bekijken .

16. Sluiting
Nadat de voorzitter iedereen heeft bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en 

inbreng, sluit zij om 23 .15 uur de vergadering en wenst allen een goede  
thuiskomst .
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Het bestuur heeft, inclusief de AV, 11 keer vergadering gehouden . Daartussen 
hebben de bestuursleden onderling contact met elkaar gehouden via mail en 
telefoon .

De volgende zaken hebben speciale aandacht gekregen:

Brainstormgroep:
Op 22 maart j .l . en daarna nog enkele keren hadden we een bijeenkomst van een 

aantal leden om te brainstormen over wat er aan veranderingen doorgevoerd 
moet worden om er weer meer één vereniging van te maken en niet zoals het nu 
is, dat elke league een eiland binnen deze vereniging is . Om dit idee kracht bij te 
zetten worden er activiteiten georganiseerd om dit doel te bereiken . 

Verder is er een Introductieleague georganiseerd . Deze league is inmiddels gestart .
Inmiddels is de Hogeschool Inholland bezig met een enquête en met interviews 

met een aantal leden die een dwarsdoorsnede van vereniging zijn om te 
inventariseren wat er anders kan . Een ander doel van de enquête is het 
terugbrengen van de daling van het aantal leden van onze vereniging .

Het afgelopen jaar hadden wij geen WS-leden in het bestuur en heeft Paula/de 
voorzitter als woordvoerder namens het WS het bestuur op de hoogte gehouden 
van de stand van zaken aldaar .

Tevens is er  een voorstel gedaan tot een nieuwe puntentelling voor de huisleagues . 
Of dit voorstel ook realiteit wordt, daar zal later in deze vergadering over 
gestemd worden .

Dit houdt in dat er head-to-head gespeeld wordt: de eerste speler van het ene team 
speelt tegen de eerste speler van het andere team . De hoogste score (inclusief 
handicap) verdient een punt . Dit geldt voor alle spelers (2 vs 2; 3 vs 3; 4 vs 4 en 
5 vs 5) .

De voortgaande neergang van het aantal leden is een gevolg van het wegvallen 
van een aantal teams in het huidige seizoen . In de MaandagVroeg zijn 3 teams 
weggevallen, MaandagLaat is er een team weggevallen en een team voor in 
de plaats gekomen; Dinsdag zijn 2 teams weggevallen en in DonderdagVroeg 
is 1 team gestopt . Één team is van de MaandagVroeg naar de Woensdag 
overgegaan, ook is daar een team gestopt . Uit de eerder genoemde enquête 
door Hogeschool Inholland hopen we inzicht te krijgen in de redenen van het 
stoppen bij onze vereniging .

Algemene Vergadering
Jaarverslag Secretaris

Ledenaantal:
    Pupil Aspirant Junior 18-21 22-64   65+
2006 474  -64 13  7 9  .  .  .     .  .  .      .  .
2007 444 -30 12  7 9  .  .  .      .  .  .     .  . 
2008 409 -35    8  11 5 26 312 46
2009 398 -10 10  7 5 11 322 43
2010 369 -29   8  8 6 8 286 53
2011 316 -53 3 2 5 6 259 41
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Tot slot willen we alle medewerkers van de Zoete Inval, voor en achter de schermen, 
en het management bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen 
seizoen .

Namens het gehele bestuur wens ik jullie een sportief, gezond en succesvol 
bowlingseizoen toe bij een vereniging waar het prettig is om te verblijven .

Ronald A . de Vos,
Secretaris/Ledenadministratie .

Op 7 oktober was de eerste speelavond van de Introductie-league . De opkomst was 
niet overweldigend, maar het was wel heel gezellig en ontspannen . De normale 
verlichting was vervangen door cosmic bowling, waardoor het moeilijker was je 
richtpunt te vinden . 

Ton van Mourik had een goed begin met een game van 204 . Dit bleek niet genoeg 
voor de hoogste game van de avond, deze werd notabene gegooid door een 
introducee en wel Marjon Kaatee (de echtgenote van Han) . Zij gooide 5(!) 
strikes op rij en kwam met 205 een pin hoger uit dan Ton . Na een korte pauze 
werd de 2e serie gegooid . Totaal werden er 4 games gespeeld per persoon, 
uitzonderingen daargelaten .

De stand na 1 speelavond:

Introductie-league

VET=DAMES

NAAM (NIET LEDEN)  Pinfall Games Gemiddelde High game High serie (2 games)

1 Jim van Aalst M 474 4 118,50 136 246

2 Jeroen de Boer M 369 4 92,25 114 220

1 Astrid de Boer V 580 4 145,00 161 310

2 Marjon Kaatee V 507 4 126,75 205 331

3 Marjo van Mourik V 429 4 107,25 116 216

4 Ferda Strobbe V 412 4 103,00 121 218

 NAAM (LEDEN)

1 Ton van Mourik M 710 4 177,50 204 378

2 Han Kaatee M 670 4 167,50 186 335

3 Ronald de Vos M 330 2 165,00 170 330

4 Jan Das M 656 4 164,00 178 335

1 Paula Geluk V 296 2 148,00 151 296

Volgende speelavond is op vrijdag 4 november om 20:00 uur . 
Je bent van harte welkom, wel een introducee meenemen .
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Algemene Vergadering
Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat

Is gemaakt door de bestuursafgevaardigde .
De personen die de taken van het WS voor hun rekening namen, buiten het bestuur, 

waren Frans Bongenaar en Michel Hendriks . 

Een heel belangrijke taak van het WS is het verwerken van de scores van de 
leagueavonden, daarnaast werd door het WS de volgende evenementen 
georganiseerd:

Stedenontmoeting 2010-2011:
De provinciale voorronde werd gespeeld door vier verenigingen t .w . 

Haarlemmerliede, Haarlem, Haarlemmermeer en Noordam . Haarlemmerliede 
plaatste zich met de hoogste pinfall van heel Nederland direct voor de landelijke 
finale. BV Haarlem mocht als beste 2e ook naar Chandra Schiedam . Ruud Bonnes 
en Michel Hendriks hadden de teamsamenstelling voor hun rekening genomen . 

De halve finale ging helaas niet zo goed. Nadat alle series waren gespeeld stond 
Haarlemmerliede 10e. Dat was te weinig voor de finale, waar de beste 8 
verenigingen zich voor konden plaatsen .

Arie Lutterman toernooi:
Dit altijd gezellige evenement tussen Kerst en Oud en Nieuw trok dit jaar weer vele 

deelnemers . Ook dit jaar was er te weinig bezetting van het WS om pro-actief 
deelnemers te enthousiasmeren mee te doen aan dit evenement . 

We proberen de kosten hiervan zo laag mogelijk te houden, zodat deelnemers 
zich vaker inschrijven voor verschillende series . Re-entry is namelijk “onbeperkt” 
toegestaan . Onbeperkt staat tussen aanhalingstekens omdat er bij voorinschrijving 
wel een maximum was ingesteld. De finale werd gespeeld voorafgaand aan de 
Nieuwjaarsreceptie die dit jaar druk bezet was . Mede door de inzet van Rietje en 
Wies .

Verenigingskampioenschappen
Wegens het geringe aantal deelnemers aan dit toernooi, vooral bij de dames in de 

hogere klassen, werden de A- en B- klasse dames helaas weer samengevoegd . 
Hier waren de betreffende deelneemsters niet blij mee en terecht . 

Het goede nieuws bij deze verenigingskampioenschappen is dat we, net als vorig 
jaar de C-, D- en E-klasse hebben samengevoegd tot een handicapevenement . Dit 
was vorig jaar goed bevallen . Het aantal deelnemers in deze lage klassen was 
ongeveer gelijk aan het jaar ervoor .

Carla de Jongtoernooi t .b .v . Kika
Dit evenement werd in maart gehouden . De Zoete Inval heeft de banen beschikbaar 

gesteld om zoveel mogelijk geld richting het goede doel te laten gaan . Helaas 
was het aantal deelnemers enigszins tegenvallend, mede omdat er te weinig langs 
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de banen is gegaan om spelers over te halen mee te doen .
De finale die dit jaar wel gespeeld werd, in tegenstelling tot de vorige editie, was 

compleet . De meeste van de geplaatste spelers gaven acte de presence . Een 
paar plekken werden opgevuld door reservefinalisten. 

Na de finale is er nog een veiling gehouden welke werd geleid door Bert Strobbe. 
Ook de jeugd werd daarin betrokken en deed geweldig mee .

Na al het geld geteld te hebben, konden we de vrijwilligster van Kika een cheque 
overhandigen ten bedrage van € 2 .450,00 . Dat was meer dan de vorige keer, 
ondanks het lagere aantal deelnemers dan de vorige editie .

Cees Wempe Sr .-bokaal
Dit jaarlijks terugkerende evenement, dat gesponsord wordt door de Zoete Inval, 

was ook dit jaar weer goed bezet . De speciale formule die hiervoor gebruikt 
wordt, waardoor een dwarsdoorsnede van de vereniging aan dit evenement kan 
deelnemen is een succes gebleken .

Leaguefinales
Wegens het minder aantal leagues was ook het aantal finaleplaatsen naar beneden 

bijgesteld . De vier totaal A- en B-kampioen van de vijfmansleagues waren gelijk 
voor de Superfinales A en B geplaats. De overig periodekampioenen konden zich 
nog plaatsen voor de superfinale door als beste 2 in de voorfinale te eindigen. 
De Superfinales A en B werden tegelijkertijd gespeeld. Daarnaast waren er 
nog de Rode Lantaarnfinale en de Triofinale welke ook tegelijkertijd werden 
gespeeld . 4 teams welke als laatste waren geëindigd in de seizoenseindstand 
hadden zich hiervoor geplaatst. De resterende 8 banen waren voor de triofinale.

Haarlemse Kampioenschappen .
Dit evenement werd dit jaar door de BV Haarlem georganiseerd . Uit onze 

vereniging werden twee seniorenteams samengesteld en een jeugdteam . Het 
Jeugdteam was de beste van de drie verenigingen . Met de seniorenteams waren 
de resultaten wat minder .

Het tweede deel van dit evenement was het individuele gedeelte . Daarvoor hadden 
we drie dames en drie heren uitgenodigd en zij hebben goed hun best gedaan, 
maar ze waren nogal wisselvallig . Hierdoor had de ene keer Haarlem betere 
scores, de andere keer Haarlemmermeer .

De slotconclusie was dat wij na 5 keer de beste te zijn geweest, deze keer de beker 
in Haarlem moesten achterlaten .

Wij willen een ieder hartelijk bedanken die heeft geholpen het seizoen zo goed 
mogelijk te laten verlopen .

Ook de leaguevoorzitters die een schakel zijn tussen het bestuur en de leagues, 
vervullen een belangrijke taak . Dank hiervoor .

Bestuursafgevaardigde
Paula Geluk
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Het seizoen is net als altijd is het weer voorbij gevlogen .
Het jeugdbestuur bestaande uit:
 Voorzitter+penningmeester  Marco Heemskerk
 Wedstrijdzaken+vice voorzitter   Annelies Heijma
 Secretaris     Kitty Hoonhout
 Algemene zaken    Gerda Stolwijk
       Ruud Koelmans

Om het seizoen te openen wordt er een ontmoetingstoernooi gehouden, waarbij 
een jeugdspeler met een ouder samen speelt . Het is altijd leuk om te zien hoe de 
ouders van de baan worden gespeeld . We zijn het seizoen begonnen met 6 teams 
van 3 spelers . Deze teams waren door het jeugdbestuur en voorkeuren van de 
spelers zo goed mogelijk samengesteld . Op zaterdag werd de training gegeven 
door Fred Buys en werd druk bezocht . 

Op dinsdag avond werden de trainingen gegeven door Harry Landwerd en Ronald 
Brouwer .

Veel spelers hebben hun persoonlijk records verbeterd, ook hebben zij tijdens de 
toernooien laten zien wat ze waard zijn .

De Haarlemmerliede was met 3 teams vertegenwoordigd bij de NJTL .
Daarbij zijn wij 2e, 3e en 6e geworden .
In de voorrondes van de stedenontmoeting werd door 2 teams gegooid en waren 

daardoor ook alle 2 geplaatst voor de finale. Uiteindelijk werd het aspiranten 
team 3e en het pupillen team 7e van Nederland .

Verder zijn er op verschillende toernooien door de jeugdleden goede resultaten 
behaald

Het niveau gaat per seizoen omhoog door de goede begeleiding van de trainers .
De vereniging kan dan ook zeer trots zijn op deze jeugd !
We zullen helaas afscheid moeten nemen van Carlo, Mike en Kitty omdat zij naar 

BV Heerhugowaard gaan en Joeke gaat naar Hoofddorp . Floris, Martin en joelle 
stoppen omdat zij het niet meer leuk vonden om te bowlen . 

Het einde van het seizoen is in zicht en dankzij de medewerking van de directie van 
de Zoete Inval was de slotdag succesvol  .

Met alle jeugdleden en ouders hebben we eerst gezamenlijk ontbeten en daarna de 
finale’s gegooid , daarna werden de vele prijzen uitgereikt.

Namens de jeugd willen wij de vele sponsors bedanken voor hun bijdrage .
Ondertussen zijn wij alweer druk bezig om het seizoen 2011/2012 voor te 

bereiden .
Wij hopen dat dit weer een succesvol en sportief seizoen zal worden . .

Het jeugdbestuur .

Jaarverslag Jeugd
Algemene Vergadering
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Voorstel nieuwe puntentelling
Algemene Vergadering

Voorstel nieuwe puntentelling competitie
Nieuwe toevoeging:
Naast de huidige 2 punten per game kan een extra punt verdiend worden per 

speler indien deze meer gegooid heeft (incl HCP) dan zijn directe tegenstander 
bij het andere team .

Per avond is dat 9 punten extra bij de 3 mans leagues en 15 punten bij de 5 mans 
leagues .

Regels:
De competitie opstelling vanuit de computer wordt toegepast voor de 1e periode bij 

de 3 en 5 mans leagues en voor de 2e periode bij de 3 mans leagues .
Volgende periodes > Team op linker baan bepaald eigen volgorde en het andere 

team kan daarna kiezen wie van hun tegen welke speler van het andere team 
speelt

Volgorde spelers dient in de computer ingesteld te zijn (teamcaptain dient de spelers 
in het scherm, handmatig, op juiste plaats zetten voor aanvang league) .

Motivering:
De puntenverdeling maakt het spel, en niet alleen per team, maar ook per speler 

spannender .

Voorbeeld:
Game x Team 1 Score incl . HCP Team 2 Score incl . HCP
Speler 1 Jan 150 Kees 154 > Team 2, extra punt
Speler 2 Piet 210 Karel 196 > Team 1, extra punt
Speler 3 Els 165 Ans 170 > Team 2, extra punt
Team 1 heeft 1 extra punt verdiend en Team 2 heeft 2 extra punten verdiend .
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Bowlingvereniging Haarlemmerliede gaat een
nieuw soort competitie organiseren

Deze league gaat één keer per maand gespeeld
worden op de vrijdagavond, de volgende speel-
avond is.. 

Spelregels in het kort:
- Leden nemen een of meer introducees mee. 
- Een lid en een introducee vormen samen een dubbel.
- Per dubbel speelt men tegen een andere dubbel.
- Hetzelfde lid met een andere introducee vormt een 
nieuw dubbel.
- Er worden 2 games per serie gespeeld.
- Er worden meerdere series per avond gespeeld.
- Een serie bestaat uit max 12 dubbels
Aanmelden kan via ronaldvos68@ronalds-reizen.nl

Gewoon een gezellig avondje 
ontspannen bowling spelen!

4 november 2011

Nieuw

Nieuw Nieuw Nieuw

Nieuw Nieuw

Introductieleague






