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Notulen Algemene Leden Vergadering  Woensdag 24 november 2021 
Via Teams                                         
 
Deelnemers: Jack Rijk, Lindy Puik Ong, Giselle Cardenas, Aloys Doomernik, Sjan van den 
Born, Gert van Spelde, Han van Dijk, Dorette Boelens, Guido Jansen, René Moone, 
Giordano Cardenas, Tonnie en Theo Lenssen, Jeroen Paulussen. 
 
Afwezig met kennisgeving:Jan Dirk Jansen, Geerd van Hapert, Bart Lodewijks, Gerard van 
Kasteren.  
 

1.    Opening 

Jack opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 56e ALV. 
 
2.    Mededelingen en machtingen. 
          
Er waren niet zoveel deelnemers als vorig jaar helaas. 
We hebben nauwelijks kunnen bowlen vanwege corona. Alleen de zomerleague kon 
volledig gespeeld worden met een mooie deelname. 
Er zijn enkele [oud]leden overleden namelijk: 
Ben Jacobs was lid sinds 1965. 
Ria en Jules Heere. 
Nico van de Peppel. 
Louis Eliëns. 
Verder zijn er geen machtingingen ontvangen. 
Van de NBF hebben we te horen gekregen dat alle NK’s dit seizoen in Eindhoven 
gespeeld zullen gaan worden, tijdens alle weekenden in mei en juni. 
Gaan nog een berichtje sturen naar de leden voor eventueele hulp. 
 
3. Notulen    

De notulen van de ALV van 25 november 2020 worden goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslagen van de Commissies  

Jeugdcommissie: 

We hebben dit seizoen maar 3 wedstrijdavonden gespeeld, daarna stop vanwege 

corona. 

Daarom ook geen eindstand. 

Er zijn nu 10 tot 12 leden. 

Het ouder-jeugd toernooi is wel doorgegaan en gewonnen door de ouders. 
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Verder een bedankje aan Rob van den Born en Dennis Claas voor de trainingen, al 

waren dat er ook niet veel. 

Ook nog een bedankje voor de sponsoren. 

Complimenten voor de jeugdcommissie. 

 

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

opmerkingen goedgekeurd. 

 

5. Kascontrole 2021 

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: 

 

Penningmeester Giselle Cardenas 

Secretaris Sjan van den Born 

 

     Giselle en Sjan zijn herkozen voor een volgende termijn. 

 

Commissaris Wedstrijdzaken Aloys Doomernik, bestuurslid sinds 25 november 2009, en 

ook Commissaris Ledenadministratie Lindy Puik Ong, bestuurslid 29 sinds april 1998, 

hebben te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid. 

Er wordt gezocht naar opvolgers. Kandidaten worden verzocht zich te melden. 

 

René Moone heeft aangegeven interesse te hebben om Aloys te vervangen. 

Hij gaat eerst met Aloys kijken of hij het kan combineren met zijn andere werkzaamheden. 

Daarna zal René eventueel uitgenodigd worden bij een bestuursvergadering. 

 

Openstaande vacature 

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

7. Benoemingen commissies 
 

De kascontrolecommissie  
Klaas Velzeboer heeft te kennen gegeven te willen stoppen als lid van de 
Kascontrolecommissie. Tijdens deze ALV geeft Dorette Boelens aan dat zij deze taak wel 
over wil nemen. 
De Kascontrolecommissie bestaat nu uit Dorette Boelens en Huub van Schaijk. 

 
Sportcommissie 
Aloys Doomernik heeft aangekondigd te willen stoppen als lid van de sportcommissie. 
Guido Jansen en Jeroen Paulussen blijven wel actief als sportcommissie lid. 
 
 
Commissie website 
De opzet van de website is veranderd en aangepast aan deze tijd, mede dankzij Luc 
Jansen. 
De inhoud van de website wordt nog verzorgd door Lindy, maar ook hiervoor wordt ’n 
opvolger gezocht. 
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8. Rondvraag 
       

Han van Dijk: Of er al iets bekend is over Lexer. 
Gert: Tot nu toe blijft Lexer draaien, maar gaan wel aan Eelco vragen wat te doen als het 
stopt. 
Misschien is er een Brunswick league programma beschikbaar. 
We zullen moeten afwachten. 
 
Jeroen Paulussen: Het records scorebord achter baan 33-34 nog gebruiken of weer op 
de tv schermen zetten? 
Antwoord: Schermen worden niet meer gebruikt. Teveel gedoe met het er opzetten, dus 
beter weer het bord updaten. Jeroen wil dat wel doen. Eventueel nagaan of de schermen 
tussen de score schermen hiervoor gebruikt kunnen worden. 
 
Verder nog een mededeling van Jeroen. 
Erwin Reijbroeck en Joshua Udink willen met Jeroen in gesprek voor de opzet van ’n 
nieuwe league op maandagavond. Het bestuur juicht dit initiatief van harte toe. 
Jeroen wil ze wel helpen, maar niet meer als league voorzitter. 
Verder hebben we Han en Jeroen virtueel een bierpakketje aangeboden voor hun 
medewerking en inzet van de donderdag en maandag als league voorzitters. 
Werd erg gewaardeerd door beiden. 
 

     
  

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

• Oproep Kandidaten voor de functie ledenadministratie en wedstrijdzaken 

• Oproep Kandidaten om de website bij te houden 

• Gesprek met Eelco o.a. over scoringsprogramma en bedienen/hulp/handleiding bij 
omzetten scores naar ander banenpaar bij storing  

• Bedankjes aan Han en Jeroen overhandigen 
 
 
 

       


