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JAARVERSLAG SECRETARIS EBV, 1 SEPTEMBER 2018 – 31 AUGUSTUS 2019 
 
 

Bestuur 
Vanaf de ALV van 21 november 2018 werden de bestuursfuncties door de volgende personen 
ingevuld: 

 
Voorzitter    Jack Rijk 
Secretaris     Helma de Geus  
Penningmeester   Giselle Cardenas 
Ledenadministratie   Lindy Puik 
Sportcommissaris   Aloys Doomernik 
Jeugdcommissaris   Gert van Spelde   
Algemene zaken/PR   vacature 
 
 
In het afgelopen seizoen vergaderde het bestuur in totaal vijf keer.  
 
Leden 
Aan het einde van het seizoen bedroeg het ledental 208 (3 leden meer dan aan het einde van 
het seizoen 2017-2018). Hiervan zijn 5 dubbel leden. 
 
 
Contacten 
Door de verschillende bestuursleden werden contacten onderhouden met: 

- bondsbureau, afdeling Noord Brabant en andere bowlingverenigingen 
- eigenaar en medewerkers Mega Bowling Eindhoven 
- leaguebesturen 
- media 

 
Belangrijkste punten afgelopen seizoen: 
 

• Helma heeft aangegeven te stoppen met het secretariaat, we zijn als bestuur erg blij 
met de kandidaatstelling van Sjan van den Born.  
 

• Ook in het afgelopen seizoen is de vacature bestuurslid Algemene Zaken niet ingevuld 
en daarmee is ook het samenstellen van de sponsorcommissie nog geen feit. 

 

• Behalve de informatieverstrekking via de website, zijn er het afgelopen seizoen 36 
Newsflashes aan de leden gestuurd, waarvan de meeste via Mailchimp. 

 

Matterhorn 15 
5624 NR Eindhoven 
Tel.: (040) 24 83 777 
 
E-mail: ebv@bowling-ebv.nl 
http://www.bowling-ebv.nl 
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• Facebook is inmiddels een vaste bron van communicatie voorziening. 
 

 

• De Bondsvergadering van de NBF hebben we helaas niet kunnen bijwonen. Het 
complete verslag is te vinden op de website van de NBF. 
 
 

•  Sponsorkliks: de EBV heeft al diverse malen een bedrag hiervan mogen ontvangen. 
Het is een makkelijke manier om wat extra inkomsten te genereren. Het bestuur zal de 
leden regelmatig herinneren aan deze mogelijkheid. 

 

• We hebben ook aandacht besteed aan de meldplicht sekuele intimidatie binnen de 
sport. Er is een link op onze website geplaatst. Binnen onze vereniging hebben we 
geen vertrouwenspersoon. 

 

• Alle interne en externe toernooien die aan ons doorgegeven worden, worden op de 
website geplaatst zodat leden zich kunnen inschrijven.  

 

• Ook dit seizoen is er weer een uitvoerig gesprek geweest met de directie van Mega 
Bowling en zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest, zoals: 

o Schoonmaken approach/banen 
o Reparaties 

 
 

 
 
 

Helma de Geus, secretaris EBV 
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