Agendapunt 3 - Ingekomen mail

ALV BVN 2020

Op ma 20 apr. 2020 om 21:34 schreef Nico van der Valk
RIjnsburg 20 april 2020
Geacht bestuur,
Vol verbazing heb ik kennis genomen van uw schrijven.
U wilt/kunt niet kijken in andermans portemonnee maar u neemt wel beslissingen over andermans geld.
U heeft van mij 2 keer € 134,- ontvangen zijnde banengeld seizoen 2019/2020.
Over 28 speelavonden is dit een bedrag van ongeveer € 9,50 per avond.
Door nare omstandigheden, buiten ieders schuld om, kunnen wij hier 7 avonden geen gebruik van maken.
Dus zou u mij 7 keer € 9,50 = € 66,50 terug moeten betalen.
Voor dit geld wilt u een toernooi organiseren en het overige reserveren voor ons 50-jarig jubileum.
Ten eerste beslis ik dit zelf of ik interesse heb voor een toernooi en waarvan ik nu nog niet weet in welke
vorm dan ook het wordt georganiseerd.
Dit is te allen tijde afhankelijk van de vorm, inschrijfgeld, prijzengeld, data en tijd.
U geeft aan in de mail van 18 april dit te doen "als steun en solidariteit aan onze vereniging en aan
bowlinghuis AAB."
U zal mij dan eerst moeten vertellen waarom onze vereniging dat geld als steun en solidariteit nodig heeft.
De BVN verkeerd niet in financieële moeilijkheden ga ik vanuit en kan het banengeld zo terug betalen
zonder gevolgen.
Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk, dit als opmerking.
Dat u dit toernooi zou willen organiseren ten gunste van de ondernemer is een leuke geste...niet meer, niet
minder.
Ondernemer zijn heeft zijn voordelen en ook nadelen zoals nu, dat is het risico van ondernemen en daar ga
ik niet voor bloeden.
Maar dit alles op vrijwillige basis en niet v.w. jullie beslissing hieromtrent.
Ik vraag mij trouwens af of een toernooi voor aanvang van het eventuele nieuwe seizoen mogelijk is en zie
ik dit voorlopig nog niet kunnen gebeuren maar dit ter zijde..
Dan de klapper "Het geld dat dan nog overblijft kunnen we reserveren voor ons 50 jarig jubileumfeest" wat
in 2023 plaats moet gaan vinden...???
Bestaan we dan nog vraag ik mij nu af? Ben ik nog wel lid?
Voor een 50 jarig jubileumfeest moet er jaarlijks van te voren worden gespaard via de begroting en niet via
deze wel heel gemakkelijke weg.
U beslist nu over ongeveer € 4750,- van de leden.
Over financiën in deze mate worden mijn inziens beslissingen genomen tijdens een ledenvergadering. Dit
zal sowieso goedgekeurd moeten worden door de leden.
U kunt hier als bestuur op deze manier niet over beslissen!
U zult begrijpen dat ik het niet eens ben met de beslissing door jullie genomen en dat is niet afhankelijk van
wat er in mijn portemonnee zit.
Ik verwacht dan ook een terugbetaling van mijn banengeld voor 27 april anders kunt u mijn conclusie en die
van Cees van Duijn wel trekken.
Vriendelijker en ook beter was geweest dit eerst te communiceren richting leden als een voorstel.
.
Met het oog op behoud van uw leden doe ik een voorstel dit bedrag in 2 termijnen terug te betalen...te
weten 2 keer € 33,- in mindering te brengen bij de termijnbetalingen van het volgend seizoen.
U kunt dit dan meenemen in begroting voor het volgende jaar en in de jaarvergadering laten goedkeuren
door de leden.

Hierin zou ik mij hebben kunnen vinden daar de beslissing dan bij ons zou liggen, zoals dat behoort te zijn.
Hopende dat e.e.a. opgelost gaat worden hopen wij dat jullie niet fysiek getroffen zijn door het virus.
Ik verzoek u vriendelijk deze mail als ingekomenstuk voor de ledenvergadering te behandelen.
M.vr.gr.
Nico van der Valk
Cees van Duijn
team Klus Wijs
=======================
Toelichting bestuur op agendapunt 3 ingekomen stukken
Mail Nico van der Valk van 20 april 2020 21.34 uur betreffende het banengeld
Zoals u in de mail van Nico heeft kunnen lezen heeft hij verzocht de mail als ingekomen stuk te behandelen
in deze ALV. De mail is mede namens Cees van Duin gestuurd.
Na deze mail hebben wij een aantal maal contact gehad met alle leden over ons besluit over de afrekening
van de 7 niet gespeelde leagueavonden en met Nico en Cees specifiek. In de mailwisseling hebben wij
aangegeven af te zien van het eerder voorgestelde compensatietoernooi en over te gaan tot het
verstrekken van vouchers van All American Bowling (AAB).
Waarom hebben we dit gedaan?
Landelijk wordt er geroepen om solidariteit aan de plaatselijke ondernemers. In het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij gemeend hieraan mee te doen.
BVN heeft over de 7 wedstrijden nog geen banengeld afgedragen aan AAB. AAB heeft hierdoor minder
omzet. Als steun in de rug hebben wij besloten om in plaats van het banengeld te betalen, vouchers af te
nemen. Zo heeft AAB toch nog inkomsten. Wij zijn met AAB overeengekomen dat de vouchers pas
afgerekend worden wanneer deze door de leden verzilverd zijn. Op deze manier loopt BVN geen enkel
financieel risico mocht AAB toch onverhoopt moeten sluiten.
De reden waarom we hiervoor hebben gekozen is ons belang bij het blijven bestaan van AAB. Door het
verstrekken van de vouchers heeft AAB alsnog omzet en mede daardoor kunnen ze door blijven draaien.
Dat is in het belang van BVN: geen huis → geen bowlen → geen BVN …
Aangezien het niet in alle gevallen duidelijk is welke afspraken teams hebben over het verdelen van de te
spelen wedstrijden hebben wij besloten de vouchers aan de teamcaptains te versturen die daar wel inzicht
in hebben. Zij zullen zorg dragen voor de verdeling. U kunt dus met uw teamcaptain hierover contact
opnemen.
Als bestuur zijnde proberen we het beste voor de leden te doen. Daarbij telt natuurlijk ook dat we het niet
iedereen naar de zin kunnen maken, verschillende mensen hebben nu eenmaal verschillende meningen.
Soms moeten we ook beslissingen nemen buiten een ALV om. Uiteraard proberen we dit te voorkomen,
maar soms moet er snel worden gehandeld. Dit mogen we ook doen op grond van ons Huishoudelijk
Reglement (paragraaf 9, lid 32). We verantwoorden deze beslissingen altijd (achteraf) bij de financiële
commissie en tijdens de ALV.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over onze beweegredenen.
Mocht u nog opmerkingen hebben, dan kunt u dit in de meegestuurde vragenlijst aangeven.
Met sportieve groet,
Bestuur BVN

