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Notulen Algemene Leden Vergadering  Woensdag 25 november 2020  
Via Teams                                         
 
Deelnemers: Jack Rijk, Lindy Puik-Ong, Giselle Cardenas, Aloys Doomernik, Sjan van den 
Born, Gert van Spelde, Han van Dijk, Bart Lodewijks, Dorette Boelens, 
Giordano Cardenas, Roy de Jong, Nicole Wijnen, Theo en Tonnie Lenssen, Albert Aalberts, 
Jeroen Paulussen, Saskia Kroon, Rob van den Born, 
 
Afwezig met kennisgeving: Albert Dijkstra.  
 

1. Opening 

Jack opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 55e ALV 

 
2. Mededelingen en machtingen. 
We zijn blij dat er nu meer animo is voor de vergadering, het is een paar jaar geweest dat 
er bijna niemand was. 
Het laatste half jaar tot augustus hebben we niet kunnen bowlen vanwege het Corona-
virus. 
We hebben wel virtueel kunnen spelen met de jeugd. 
Verder ook nog een trieste zaak te melden, het overlijden van Harrie Vollenberg een zeer 
trouw lid van de Black. Hij is ook nog een aantal jaren actief geweest als lid van de 
kascontrole commissie. 
En oud lid Ria Heere is recent overleden 
Er zijn geen machtingingen ontvangen 
 
3. Notulen    

De notulen van de ALV van 27 november 2019 worden goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslagen van de Commissies  

Jeugdcommissie: 

Dankzij de promotie met Enzo Knol hebben we 7 nieuwe aanmeldingen gehad. 

Daarvan zijn er 4 lid geworden, we hebben nu 12 spelende kinderen. 

Ook zijn we vereniging van het jaar geworden bij de NBF. 

De EBV heeft een mooie oorkonde gekregen die in de prijzenkast staat op de bowling. 

Ook heeft de jeugd een grote schare sponsoren. 

Daarvan hebben we het ouder-jeugd toernooi kunnen houden en het eindseizoen feest 

Verder een bedankje aan de trainers Rob van den Born, Dennis Claas en Kevin Peeters, 

Samantha van Spelde voor achter de schermen meewerken en het begeleiden van het 

Jeugd Trio League team. 
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Edwin Tegenbosch en Karin Senders en het personeel van de Mega Bowling Eindhoven. 

René Moone voor de organisatie van de prijsuitreiking, Esther en Fred Salari voor de 

sponsoring van de shirts en het inschrijfgeld voor de Jeugd Trio League. 

Complimenten voor de jeugdcommissie. 

De verslagen van de penningmeester, sportcommissie, en secretaris zijn zonder 

opmerkingen goedgekeurd. 

 

5. Kascontrole 2020 

De kascontrole is uitgevoerd door Klaas Velzeboer en Huub van Schaijk in het bijzijn van 

de penningmeester Giselle Cardenas. Aan het bestuur is decharge verleend voor het 

gevoerde beleid. 

 

6.  Benoeming bestuursleden 

Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: 

Voorzitter Jack Rijk 

Vice-voorzitter en jeugdcommissaris Gert van Spelde 

 

     Jack en Gert zijn herkozen voor een volgende termijn. 

 

Openstaande vacature 

Naar een bestuurslid Algemene zaken/pr wordt al jaren vergeefs gezocht. 

7. Benoemingen commissies 
 

De kascommissie  
Deze bestaat voor het volgende seizoen weer uit Klaas Velzeboer en Huub van Schaijk. 

 
Sportcommissie 
Aloys Doomernik, Jeroen Paulussen, Guido Jansen blijven actief. 
 
Commissie website 
Voor de websitecommissie hebben we in onderling overleg afscheid genomen van 
Sidney van Dijk, 
We zijn wel op zoek naar iemand die dat over gaat nemen. 
 
We hebben nogal wat in kas zitten dus het voorstel van het bestuur is een 
tegemoetkoming te doen aan de leden door: 

1. Gratis deelname EK, of 
2. Korting op de contibutie seizoen2021-2022. 

Voorkeur van Jack is gratis deelname aan het EK, de vergadering heeft echter gekozen 
voor optie 2. 
De korting zal ongeveer tussen de 10.00 en 15.00 euro liggen. Dit zal afhangen van het 
daadwekelijke overschot tegen het einde van seizoen 2020-2021. 

   
8. Rondvraag 
Han van Dijk: Of er meer leagues zijn zonder kampioenen, en of ze een feestavond 
hebben gehouden. 

      Wat te doen met het geld van de feestavonden. 
      Antwoord: 
      Het leaguebestuur bepaalt zelf wat ze doen, de Scratch league heeft besloten om 
      het door te schuiven naar het volgende seizoen. 
      We weten niet wanneer we weer gaan bowlen en elke league bepaalt zelf wat ze met het    
      league geld doen. 
      Alle leagues hebben tot nu toe geen kampioenen. 
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Lindy: de samenwerking met Sidney is beëindigd, en daarom zijn we op zoek naar 
iemand die de website voor de EBV kan maken. 
Helemaal opnieuw opzetten en data en foto’s van de oude mee over te zetten naar de 
nieuwe. 
Het valt niet mee om daar iemand voor te vinden en daarom wellicht een gedeelte van 
het budget daaraan te besteden om een goede start te maken. 

      Moeilijk te beslissen omdat we nog geen opties hebben. 
       
      Saskia wil wel rondvragen bij hun netwerk of er iemand is die dat eventueel wil doen      
      tegen een vergoeding. 
      Dat willen we graag. 
      Al enkele oproepen gedaan soms komt er een reactie, soms niet, maar het is ook 
      moeilijk omdat we zelf niet precies weten wat we willen en dat is lastig. 
      Als er iemand is die je kent dan graag. 
     
      Nicole vraagt: is het misschien handig om een oproep te plaatsen op de  

Facebookpagina van de EBV zodat de leden die kunnen delen zodat er misschien dan 
wel reacties komen. 
Dat kunnen we doen. 

 
      Lindy vraagt of er via Teams misschien meer interesse is voor deelname aan de  
      ALV. 
 
      Jack vindt het in de bowling fijner om dan de mensen te kunnen zien. 
 
      Lindy stelt voor om in het vervolg een combinatie van de ALV in de bowling met 
      deelname via Teams te proberen op te zetten, om zo meer leden de kans te    
      geven omdeel te nemen. 
  

9. Sluiting 
     Jack bedankt iedereen voor hun deelname via Teams en sluit de vergadering. 
 
      Actielijst: 
 

1. Bepaling korting lidmaatschapgeld voor seizoen 2021-2022 aan het einde van het 
lopende seizoen 

2. Oproep kandidaten voor nieuwe website opzet. 
3. Nagaan of volgende ALV op de bowling en via Teams geschikt is.  


