Antwoorden ALV BVN
Beste leden,
Op 20 april 2020 hebben wij via digitale weg de Algemene Ledenvergadering 2020 gehouden.
Zoals beloofd zullen we jullie de uitslagen toesturen. Hieronder staan per vraag de antwoorden
zoals we hebben ontvangen. In verband met de privacy hebben wij besloten om de antwoorden
anoniem weer te geven.
20 Leden hebben de vragenlijst ingevuld. 1 Reactie is te laat ontvangen. Zoals vooraf is
aangekondigd hebben we die antwoorden niet in de uitslag meegenomen.
Jammer dat zo weinig leden hebben meegedaan aan deze wijze van vergaderen. We hadden
gehoopt dat het digitaal kunnen reageren tot meer resultaat had geleid.
De uitslag is door 2 leden beoordeeld en goed bevonden. Hun bevindingen vindt u onderaan de
pagina.
Daar waar het nodig is geven wij onze reactie op de gemaakte opmerkingen.
Hartelijk dank aan diegenen die hieraan hebben meegewerkt.
Bestuur BVN

Bowlingvereniging Noordwijkerhout

Antwoorden ALV BVN
Agendapunt 1 Opening en Mededelingen
Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze bijzondere manier van vergaderen. Laten we hopen dat
dit eenmalige versie wordt en dat we volgend jaar weer een fysieke vergadering kunnen houden.
Antwoorden:
Bij de fysieke kan ik eestal niet
Blijf gezond
Blijf het jammer vinden dat het gebodene in de noodwet ALV geen gehoor is gegeven aan
uitstel van de ALV. Er kan nu geen dialoog plaatsvinden.
Dan hebben de leden meer controle over de vergadering dan nu het geval is.
Dat hoop ik ook
heel graag
hoop ook dat dit eenmalig is
Idd
idd, dit is maar behelpen
Laten we het hopen inderdaad
Mee eens
Persoonlijk vind ik dat jullie het super goed gedaan hebben en ons op de hoogte hebben
gehouden
(leeg)
Heilig geloven!
Eindtotaal

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
19

Reactie:
Wij hebben ervoor gekozen om de ALV nu te houden, zodat dit seizoen afgerond kan worden en
we ons kunnen gaan richten op het nieuwe seizoen. Nu is ook voor iedereen bekend wat de nieuwe
tarieven zijn.
Uiteraard heeft deze werkwijze ook zijn nadelen, maar de voordelen van het afsluiten van het
seizoen zijn groter dan de nadelen.
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Agendapunt 2 Vaststellen agenda
Gezien de bijzondere omstandigheden gaan wij ervan uit dat er geen aanpassingen op de agenda zijn.
Antwoorden:
Akkoord
geen aapassingen nodig
klopt
Klopt.
mee eens
nee
Nou voorruit dan maar
Oke
oké
Oké
(leeg)
Prima
Eindtotaal

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
19

Reactie:
---
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Agendapunt 3 Ingekomen stukken
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over de ingekomen stukken?
Antwoorden:
Beetje jammer dat Nico en Kees dreigen met op stappen als ze hun zin niet krijgen, dit is
zeker niet democratisch.
Ben zelf van mening dat het bestuur er alles aan doet om alle leden tevreden te stellen( zal
moeilijk worden).
Als daar mijn resterende gamegeld voor nodig is om een toernooi te organiseren zodat wij
volgend seizoen nog een bowlinghuis/vereniging hebben om te bowlen ben ik met het
bestuur eens.
Geen
het standpunt van kluswijs is zeer kortzichtig en totaal niet in lijn met de ethiek van de bvn
Ik mis of kijk niet goed voor wat betreft verwijzingen naar 2019 - 2020

1
1
1
1

ik vind de van kluswijs erg kortzichtig en egoistisch. Ik vind de oplossing juist goed bedacht.
Ik zeg niks...

1
1

Ja, ik heb 2 x een mail gestuurd aan het bestuur en de leden van de ledenvergadering en
deze zijn niet meegestuurd. Dit is een m.i. een niet fuctionerende secretaris die zelf overal
een invulling aangeeft zoals die het ziet.
Jammer dat mensen niet inzien dat jullie zoveel moeite en jullie best doen door geld terug te
eisen.
Kortzichtige brief. Geen respect voor al het werk dat het bestuur doet in deze moeilijke tijd.
Bestuur probeert voor alle leden (en het bowlinghuis) de beste beslissing te nemen; jammer
dat dit niet gewaardeerd wordt en dat de brief gelijk op deze toon is.
Mis mijn ingekomen stuk betreffende artikel 33 van het huishoudelijk reglement.
Nee
van mij mag de vereeniging het bedrag van de niet gespeelde speelavonden behouden
(leeg)
Eindtotaal

1
1

1
1
4
1
4
19

Reactie:
• Voor wat betreft de verwijzing naar de stukken van 2019-2020: Bij de mail met de link zijn
ook de bijlagen over 2019-2020 meegestuurd. Dit is 1 bestand waarin alle verslagen van
afgelopen seizoen in staan. Misschien is dat niet helder genoeg geweest.
• Er staan 2 opmerkingen over ingekomen stukken. In de mails die wij daarvoor hebben
ontvangen hebben wij niet begrepen dat deze als ingekomen stuk aangemerkt kon worden.
Mocht het nog eens nodig zijn, dan hopen wij dat de schrijvers dit beter kunnen aanmerken
en wij als bestuur daar navraag naar kunnen doen om misverstanden uit de weg te nemen.
• Wat betreft de opmerking over de secretaris: De secretaris is degene die het standpunt van
het bestuur communiceert met de leden. Het is geen eigen invulling. De kwetsende opmerking
is niet terecht en wij beraden ons wat we met deze reactie gaan doen.
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Agendapunt 4 Vaststelling notulen ALV 27 mei 2019 *
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over dit verslag?
o Nee, het verslag mag worden vastgesteld.
o Anders:
Antwoorden:

Reactie:
Het gaat hierbij niet om de notulen, maar om het PR verslag 2018-2019. Daarin staat een
opmerking over deelnemers van diverse toernooien met een verwijzing naar het sportverslag. We
zullen ervoor zorgen dat de beide verslagen op elkaar aansluiten.
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Agendapunt 5 Mededelingen AAB, Henk Oosterhuis
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over de mededelingen?
Antwoorden:
ben benieuwd of het haalbaar is.
De quote "maximaal 30 gasten inclusief personeel" is qua landelijk beleid inmiddels
ingehaald door de presentatie van Rutte van dinsdag, waarin hij zei dat de max 30 personen
e x c l u s i e f personeel is. Welke invalshoek kiest BVN hierin?
Duidelijk, maar haalbaar ?
Geen
geen opmerkingen
geen vragen
Het AAB geeft een voucher uit en maakt dan zelf de voorwaarden hoe en op welke manier ik
het moet besteden. Het is mijn eigen banengeld en daar wil ik zelf over beslissen. De bvn
heeft met het uitgeven van een voucher niet de voorwaarden bepaald.
ik wens het personeel van AAB sterkte voor deze nare tijd
Nee
(leeg)
Prima, doet zijn best
Eindtotaal

1

1
1
1
1
1

1
1
4
6
1
19

Reactie:
• Het woordje van Henk hebben wij al op 7 mei ontvangen. Daarna is een aantal maatregelen
bijgesteld. Uiteraard wordt op de nieuwste maatregelen actie ondernomen.
BVN heeft hierin niet te kiezen, dat is aan AAB. Wel vindt er regelmatig overleg plaats
tussen AAB en BVN.
• BVN heeft vouchers bij AAB afgenomen ter compensatie van het vervallen banengeld. Bij de
toelichting van dit agendapunt hebben wij aangegeven wat de beweegredenen hiervoor zijn.
BVN heeft geen zeggenschap over hoe de vouchers besteed kunnen worden, dat bepaalt AAB
zelf.
• Ook wij zijn benieuwd hoe we het nieuwe seizoen kunnen starten.
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Agendapunt 6 Algemeen jaarverslag seizoen 2019-2020
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over dit verslag?
Antwoorden:
Geen
geen vragen
Geeni
goed gedaan
Nee
neen
oké
(leeg)
Eindtotaal

1
1
1
1
5
1
1
8
19

Reactie:
---
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Agendapunt 7a Verslag financiële commissie 2019
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over dit verslag?
Antwoorden:
dank
Geen
geen vragen
goed verslag
Nee
neen
(leeg)
is goed
Eindtotaal

1
2
1
1
5
1
7
1
19

Reactie:
---
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Agendapunt 7b Financieel verslag 2019
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over het resultaat, de balans of de stand reserves?
Antwoorden:
acc.
Geen
geen vragen
Nee
neen
oké
ziet er super netjes en duidelijk uit
(leeg)
Eindtotaal

1
2
1
5
2
1
1
6
19

Reactie:
---
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Agendapunt 7c Decharge financieel beleid 2019 *
Gaat u akkoord met het gevoerde financiële beleid en verleent u ons decharge hiervoor?
o Ja, ik ga akkoord met het gevoerde financiële beleid en ik verleen decharge.
o Anders:
Antwoorden:

Reactie:
Alle personen hebben decharge verleend, waarvoor onze dank.
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Agendapunt 7d Benoeming financiële commissie 2020 *
Kees Westra heeft nu 3 jaar in de commissie gezeten en kan niet worden herkozen. Cees van Duin
(Nwk) en Saskia Venderbosch schuiven 1 plaats op. We hebben 1 nieuw lid voor de commissie nodig.
Indien u zich beschikbaar stelt vragen wij u een mail te sturen aan BVN019@gmail.com of het
hieronder aan te geven. Bij meerdere kandidaten zullen wij een aanvullende vragenlijst rondsturen
waarin gekozen kan worden. Stelt u zich beschikbaar of heeft u nog opmerkingen?
o Ja, ik stel me beschikbaar.
o Nee, ik stel me niet beschikbaar.
o Anders:
Antwoorden:

Reactie:
Niemand heeft zich aangemeld voor de financiële commissie. Bij aanvang van het seizoen zal er
nogmaals om worden gevraagd.
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Agendapunt 8a Begroting 2020 *
Gaat u akkoord met de voorgestelde begroting?
o Ja, ik ga akkoord met de begroting.
o Anders:
Antwoorden:

Reactie:
Bij de ALV 2018 is aangegeven dat AAB het banengeld voor het volgende jaar sponsort. Echter
zijn er nog andere kosten, zoals prijzen voor de deelnemers en consumpties voor de vrijwilligers.
Hier is een klein bedrag voor opgenomen in de begroting (750 uitgaven - 500 inkomsten = per
saldo 250). We proberen dit met sponsorgeld binnen te halen, echter is dat niet 100% zeker,
vandaar dat dit bedrag is opgenomen in de kosten.
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Agendapunt 8b Tarieven seizoen 2020-2021 *
Gaat u akkoord met de voorgestelde tarieven?
o Ja, ik ga akkoord met de tarieven voor het nieuwe seizoen.
o Anders:
Antwoorden:

Reactie:
De tarieven zijn vastgesteld.
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Agendapunt 9 Sportverslag seizoen 2019-2020
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over dit verslag?
o Nee, ik heb geen opmerkingen over het sportverslag.
o Anders:
Antwoorden:

2 leden hebben geen antwoord gegeven

Reactie:
De stukken over 2019-2020 zijn als bijlagen bij de mail waarin de link staat meegestuurd. Dit is 1
bestand waarin alle verslagen van afgelopen seizoen in staan. Misschien is dat niet helder genoeg
geweest.
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Agendapunt 10 Verslag G-bowlen seizoen 2019-2020
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over dit verslag?
o Nee, ik heb geen opmerkingen over het G-bowlen verslag.
o Anders:
Antwoorden:

2 leden hebben geen antwoord gegeven

Reactie:
De stukken over 2019-2020 zijn als bijlagen bij de mail waarin de link staat meegestuurd. Dit is 1
bestand waarin alle verslagen van afgelopen seizoen in staan. Misschien is dat niet helder genoeg
geweest.

Antwoorden ALV BVN 2020

Pagina 15 van 31

Bowlingvereniging Noordwijkerhout

Agendapunt 11 Verslag jeugd seizoen 2019-2020
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over dit verslag?
o Nee, ik heb geen opmerkingen over het jeugd-verslag.
o Anders:
Antwoorden:

2 leden hebben geen antwoord gegeven
Reactie:
De stukken over 2019-2020 zijn als bijlagen bij de mail waarin de link staat meegestuurd. Dit is 1
bestand waarin alle verslagen van afgelopen seizoen in staan. Misschien is dat niet helder genoeg
geweest.
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Agendapunt 12 Verslag PR seizoen 2019-2020
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over dit verslag?
o Nee, ik heb geen opmerkingen over het PR verslag.
o Anders:
Antwoorden:

3 leden hebben geen antwoord gegeven

Reactie:
• De stukken over 2019-2020 zijn als bijlagen bij de mail waarin de link staat meegestuurd. Dit
is 1 bestand waarin alle verslagen van afgelopen seizoen in staan. Misschien is dat niet helder
genoeg geweest.
• We proberen elke week de uitslagen gepubliceerd te krijgen, maar helaas tot nu toe zonder
resultaat. Mocht iemand connecties hebben met redacteurs van genoemde kranten/sites
willen wij graag die ingang gebruiken. Misschien heeft dat meer resultaat.
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Agendapunt 13a Wedstrijdschema seizoen 2020-2021
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over dit schema?
o Nee, ik heb geen opmerkingen over het wedstrijdschema.
o Anders:
Antwoorden:

3 leden hebben geen antwoord gegeven
Reactie:
• Helaas zijn er voor ons allen vraagtekens. Wij hebben alleen geprobeerd om vooruit te
denken wanneer een normale start niet mogelijk is.
• Zoals we al in eerdere communicatie hebben aangegeven wordt er uiteraard geen banengeld
geïncasseerd wanneer we nog niet starten.
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Agendapunt 13b Bezetting league avonden seizoen 2020-2021
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over dit schema?
o Nee, ik heb geen opmerkingen over de bezetting league avonden.
o Anders:
Antwoorden:
Ik vraag mij af waarom er in eens 6 teams opzeggen. Is er gevraagd naar de redenen? Ik weet
er wel een paar.
jammer dat er zoveel teams weggaan, weten jullie hier de redenen van?
jammer dat teams weggaan
Jammer van de terugloop!
Nee, ik heb geen opmerkingen over de bezetting league avonden.
Wanneer wordt vastgesteld of teams die het nog niet weten doorgaan en is het voor de
andere teams dan ook duidelijk wat het twijfelpunt is. Stel van twee twijfelende teams dat de 1
optie 1 wil en anders niks. En het andere team juist optie 2 en anders niets...
(leeg)
Eindtotaal

1
1
1
1
11

1
3
19

Reactie:
• 1 Team is naar een ander huis gegaan. Bij de andere teams zijn er spelers die stoppen om
persoonlijke redenen waardoor er geen trio's meer te vormen zijn. De opzeggingen hebben
niets te maken met de huidige crisis.
• Wij bereiden ons voor op allerlei mogelijke scenario’s. Begin augustus hopen we meer te
weten en een definitief voorstel te doen. Laten we hopen dat we voldoende teams overhouden
om een competitie te kunnen starten.
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Agendapunt 13c Keuze voorlopige invulling seizoen 2020-2021 *
Misschien is het noodzakelijk om met een aangepaste manier van spelen te beginnen. Hiervoor
hebben wij een aantal opties doorgegeven. Hier kunt u een keuze aangeven waar uw voorkeur naar
uitgaat.
o Optie 1, alle teams 1e speler 3 games, alle teams 2e speler 3 games, alle teams 3e speler 3 games.
o Optie 2, twee teams verdeeld over 6 banen 3 games achter elkaar volgens banenschema, daarna
volgende twee teams, enz.
o Optie 3, alle teams 1e speler 1 game, alle teams 2e speler 1 game, alle teams 3e speler 1 games.
Daarna op dezelfde wijze de 2e en 3e game.
o Optie 4, het seizoen pas beginnen wanneer we weer normaal kunnen gooien.
o Anders:
Antwoorden:
Helaas mag ik niet meer bowlen
Hopelijk mogen we in groepjes wel de baan op. Dan kunnen we europees gooien
Ik ga akkoord met alle opties, indien nodig.
Optie 1, alle teams 1e speler 3 games, alle teams 2e speler 3 games, alle teams 3e speler 3
games.
Optie 2, twee teams verdeeld over 6 banen 3 games achter elkaar volgens banenschema,
daarna volgende twee teams, enz.
Optie 3, alle teams 1e speler 1 game, alle teams 2e speler 1 game, alle teams 3e speler 1
games. Daarna op dezelfde wijze de 2e en 3e game.
Optie 4, het seizoen pas beginnen wanneer we weer normaal kunnen gooien.
Sowieso optie 2 ivm anders te druk met mensen. Voor mensen die dat te laat vinden gaan
worden. Met 6 teams gaat dat nog wel meevallen... zal niet
Eindtotaal
Reactie:
De meeste stemmen gaan naar optie 2, met 4 teams in huis (alleen de 2 spelende teams en
degene die daarna aan de beurt zijn). Mochten we geen normale competitie kunnen starten is dit
de vorm waarin we kunnen beginnen.
Zoals eerder gezegd volgen wij ook de nieuwsberichten waarop we de plannen bijstellen. Als de
plannen wijzigen dan houden wij u op de hoogte.
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1
1
2
9
1
3
1
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Agendapunt 13d Benoeming wedstrijdleiders seizoen 2020-2021
Indien u zich beschikbaar stelt vragen wij u een mail te sturen aan BVN019@gmail.com of het
hieronder aan te geven. Bij meerdere kandidaten zullen wij een aanvullende vragenlijst rondsturen
waarin gekozen kan worden.
Antwoorden:
ik ben xxxxx
Ik zal er over nadenken
Nee
Nee dank je
oké
xxxxxxxxxx maar ik wil graag een keer goede uitleg krijgen hoe te handelen in sommige
situaties
zelfde als vorige jaren?
(leeg)
nvt
Eindtotaal

1
1
1
1
1
1
1
11
1
19

Reactie:
Er zijn geen nieuwe aanmeldingen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat er geen wijzigingen zijn in de
wedstrijdleiders.
Maandag
1) William vd Meij
2) Marco van der Lans
Dinsdag
1) George van Kints
2) Coby van der Burg
Woensdag
1) Aad van den Nieuwendijk
2) Saskia Venderbosch
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Agendapunt 14a Huldiging jubilarissen
Dit jaar hebben we 2 jubilarissen. Dit zijn George van Kints en Gerrit Wesseling. Zij zullen van ons een
kleine attentie ontvangen.
Antwoorden:
Akkoord
Feli!
Geen probleem
Gefeliciteerd
Gefeliciteerd!
niet belangrijk
Oke
Prima
toppie
Uiteraard !
uiteraard, dat krijgen de jubilarissen toch altijd tijdens een alv, waarom nu niet
Van harte...!
zal wel
(leeg)
Eindtotaal

1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
19

Reactie:
Wij gaan voor een presentje zorgen.
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Agendapunt 14b Bedankje vrijwilligers
Ook dit jaar willen we de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Wij bedanken de wedstrijdleiders Marco
vd Lans, Coby vd Burg, Aad vd Nieuwendijk en Saskia Venderbosch voor hun werk. Saskia brengt ook
wekelijks de scoreformulieren naar de scoreverwerker. Nelleke Messemaker en Bart vd Zwart helpen bij
de begeleiding van de G-bowlers. Daarnaast werkt Lenco vd Weel mee aan de website en Bart
Adriaens aan de scoreverwerking van de verenigingskampioenschappen. Froukje vd Meer en
Stephanie Bos ondersteunen het bestuur bij verschillende activiteiten. Zij zullen allen een attentie van
ons ontvangen.
Antwoorden:
Akkoord
Bedankt
Bedankt weer voor alle hulp!
dat is zeer attent, xxxxxxx
doen
Geen probleem
mooi
oké
Prima
Prima!
Top
toppie
Uiteraard
💐
(leeg)
Eindtotaal

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
19

Reactie:
Wij gaan voor een presentje zorgen.
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Agendapunt 15 Jaarplan 2020-2021 *
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over het jaarplan? Het beleidsplan is in de ALV 2019
vastgesteld voor de periode 2019-2023 en hoeft niet te worden aangepast. U kunt het beleidsplan
vinden op de site van de BVN.
o nee, ik ga akkoord met de voorstellen in het jaarplan.
o Anders:
Antwoorden:
Mijn ervaring is dat de doelstelingen niet gehaald worden als het bestuur op deze manier
blijft besturen. Als het over Europese regelgeving betreft wordt er met twee maten gemeten.
Een voucher uitgeven is leuk bedacht maar ik heb recht op terug gaven van mijn eigen
betaalde banengeld en dat is ook een Europees recht.
nee, ik ga akkoord met de voorstellen in het jaarplan.

1
17

Persoonlijk heb ik niet veel problemen met de baancondities. Maar mensen gaan weg naar
andere bowlinghuizen vanwege de 'redelijk uitdagende' baancondities die in andere huizen
'makkelijker en constanter' zijn. Wanneer de ambitie is om meer leden te krijgen en te laten
blijven dan heb je het hierdoor moeilijker om een bepaalde groep bowlers aan je te binden.
En ja, ik weet dat dit vaker is gezegd en ook niet zo makkelijk is te veranderen. Het is
daarom niet minder waar.

1

Eindtotaal

19

Reactie:
• In het jaarplan staan doelstellingen die wij als vereniging willen behalen. Dat is niet alleen
iets van het bestuur, maar van alle leden. Alleen samen kunnen we de vereniging verder
brengen.
• Voor aanvang van het seizoen wordt een aantal leden uitgenodigd om een oliepatroon uit te
kiezen. We proberen een patroon uit te kiezen waar het merendeel zich in kan vinden.
• Het probleem is bekend. Vorig jaar heeft AAB aangegeven in 2020/2021 te willen investeren
in de banen, bowlingmachines en/of de oliemachine. Gezien de huidige crisis wordt dit
wellicht verschoven. Per jaar worden de mogelijkheden bekeken.
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Agendapunt 16 Aanpassing Huishoudelijk Reglement *
Gaat u akkoord met de aanpassing van het HHR?
Ja

Nee

Artikel 6 lid 2: aspirantleden
Artikel 8 lid 3: handicapsysteem
Artikel 14 lid 2: blindscore
Paragraaf 9: gesplitst
Paragraaf 10: slotbepaling aparte paragraaf
Artikel 32: voor league aangelegenheden de wedstrijdleiding
Artikel 33: onvoorziene omstandigheden
Antwoorden:

Artikel 8 lid 3: handicapsysteem
Artikel 33: onvoorziene omstandigheden

1 nee
3 nee

Reactie:
De meeste stemmen zijn het eens met het wijzigen van de artikelen. Vooralsnog zullen wij de
wijzigingen doorvoeren.
Voor verdere uitleg over artikel 33 verwijzen wij u naar onze reactie op agendapunt 18.
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Agendapunt 17a Bestuursverkiezing PR zaken
Patrick van Aarle is aftredend en niet herkiesbaar. In principe komt de functie van PR medewerker
daardoor vrij, maar misschien wilt u een andere taak uitvoeren. De verdeling van de bestuurstaken
vindt in de eerste bestuursvergadering na de ALV plaats. Indien u zich beschikbaar stelt vragen wij u
een mail te sturen aan BVN019@gmail.com of dit hieronder aan te geven. Bij meerdere kandidaten
zullen wij een aanvullende vragenlijst rondsturen waarin gekozen kan worden.
Antwoorden:
ben al voorzien
Ben al xxxxxx.
kan niet
Nee dat is niets voor mij.
Niet beschikbaar
vind je niet, waarom gaat Patrick nu al weer weg is dan mijn vraag.
(leeg)
nvt voor mij
Eindtotaal

1
1
1
1
1
1
12
1
19

Reactie:
Patrick vertrekt wegens persoonlijke omstandigheden.
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Agendapunt 17b Bestuursverkiezing herkiesbaar Désirée de Bruijn *
Gaat u akkoord met herbenoeming van Désirée?
o Ja, ik ga akkoord met de herbenoeming van Désirée.
o Nee
Antwoorden:
Ja, ik ga akkoord met de herbenoeming van Désirée.
Nee
Eindtotaal
* 1 lid heeft later aangegeven dat deze nee een ja moet zijn

17
2
19

Reactie:
Désirée is herkozen.
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Agendapunt 17c Bestuursverkiezing herkiesbaar Ria Bos *
Gaat u akkoord met herbenoeming van Ria?
o Ja, ik ga akkoord met de herbenoeming van Ria.
o Nee
Antwoorden:
Ja, ik ga akkoord met de herbenoeming van Ria.
Nee
Eindtotaal
* 1 lid heeft later aangegeven dat deze nee een ja moet zijn

18
1
19

Reactie:
Ria is herkozen.
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Agendapunt 18 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
* Wij wijzen u nog op de enquête die de NBF heeft uitgeschreven. U kunt er een uur gratis bowlen
mee winnen. Kijk op de site om mee te doen met deze enquête.
** Heeft u nog aanvullende opmerkingen en/of vragen?
Antwoorden:
--

1

Bestuursverkiezingen moeten in principe anoniem en schriftelijk gebeuren!
Agendapunt 16 artikel 33. Ook al wordt dit aangenomen...dit kan wettelijk geen
bestaansrecht hebben...dus heeft het eigenlijk ook geen zin. Hierdoor geef je als bestuur
alleen maar meer strijdpunten aan voor de leden...voorkom dit...ik heb u hierover al duidelijk
geïnformeerd...kwalijk dat u deze brief niet met deze stukken heeft meegestuurd daar deze
ook duidelijk geadresseerd was aan de leden van deze ALV.
Bewondering voor hoe het bestuur deze alternatieve vergadervorm heeft vormgegeven.
Bij agendapunt 16 art. 33 HH reglement, geef ik geen toestemming voor om op eigen inzicht
zomaar de regels te wijzigen in het HH reglement en ik lees Ook in de Statuten. Om de
Statuten te wijzigen moet een ALV vergadering of een extra BALV Uitgeschreven worden om
een besluit te kunnen nemen door de leden en pas na goedkeuring van de ALV dit door een
notaris op te stellen dmv wijziging van de Statuten. Dit brengt ook extra kosten met zich mee
natuurlijk. Daarna kunnen eventueel de Statuten Opnieuw gepasseerd worden. Ik adviseer
dus jullie met klem om dit punt door te schuiven naar volgend jaar als we weer lijfelijk
bijelkaar kunnen komen. De wet is hier duidelijk in!
Mvrgr, xxxxx
Geen
Geen
ik heb de enquête ingevuld
Jammer dat een seizoen op deze wijze afgekapt moet worden. zeer onbevredigend!
Kan ik met mijn voucher ook banengeld betalen?
Ik mis de mogelijkheid om dubbelkampioen te worden (beter dan niets...)
Nee
Nee heb niets verder. Vind dat jullie goed jullie best doen in deze rare tijd die nog niet is
voorgekomen binnen een vereniging!
NVT
ook dit jaar xxxxx
(leeg)
Eindtotaal

1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
19

Reactie:
• Het klopt dat stemmen voor personen anoniem moet. Tijdens een fysieke vergadering wordt
dit meestal niet gedaan, maar wordt door handopsteking gestemd. Nu is de stemming alleen
bij Ria bekend. Ook de overige bestuursleden weten niet wie er wat heeft gestemd.
• De voucher kan bij AAB worden besteed, niet bij BVN.
• De vorm van de verenigingskampioenschappen wordt t.z.t. bekeken.
• Hartelijk dank voor de complimenten.
• Voorstel Artikel 33: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of wanneer sprake is van
overmacht zijn uitzonderingen op de bepalingen in dit huishoudelijk reglement en de statuten
mogelijk. Deze liggen ter beoordeling aan het verenigingsbestuur.
Het gaat ons niet om het kunnen wijzigen van het huishoudelijk reglement of statuten zonder
toestemming van de leden. Het gaat ons om te kunnen handelen in situaties die niet in een van
de twee documenten staan opgenomen. Uiteraard leggen wij hierover verantwoording af aan
de leden. Mocht een situatie tot een noodzakelijke aanpassing van de regels leiden wordt hier
natuurlijk een stemming over gehouden. De opmerking over de uitzonderingen bij overmacht
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is alleen bedoeld om direct te kunnen handelen. Ook in de modelstatuten van de NBF staat
een dergelijke opmerking.
Op dit moment laten wij uitzoeken of de wijziging zoals wij hebben voorgesteld juridisch
haalbaar is. Voorlopig wordt de wijziging doorgevoerd in het huishoudelijk reglement. Mocht
blijken dat dit juridisch niet kan, dan zullen wij dit opnieuw aan u voorleggen.
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Agendapunt 19 Sluiting vergadering
Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze bijzondere manier van vergaderen. Zoals in eerdere
berichten is aangegeven ontvangt u uiterlijk 3 juni de uitslag van de vergadering. Mocht het nodig zijn
dan vragen we 2 leden om de uitslag van de stemmingen te beoordelen. Heeft u interesse in deze taak
laat dit dan aan ons weten.
Antwoorden:
Bedankt weer voor jullie inspanningen dit jaar !

1

Bestuur bedankt! (alleen niet meer zo veel prijzen winnen tijdens de kampioenschappen :) )
dank voor duidelijkheid van deze manier van vergaderen
Dank weer voor jullie inzet in het afgelopen jaar.
De vraagstelling van mocht het nodig zijn is niet juist gesteld. Dit had vooraf geregeld
moeten zijn en niet zoals nu waarop het bestuur zelf de uitslag gaat bepalen want wij als
leden hebben geen inzicht op het aantal van de ingediende vragenlijsten van de leden.
gaat niet
Ik wil wel de uitslag van de stemmingen beoordelen. Xxxxx
Mocht het nodig zijn wil ik er best naar kijken.
Nee
Nee
Nee lijkt me niet gepast.
succes voor volgend jaar
(leeg)
nvt
Eindtotaal

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
19

Reactie:

Het is niet zo dat wij als bestuur de uitslag bepalen. U krijgt daar volledig inzicht in.
Alleen wanneer er zaken zijn waarbij de antwoorden van de leden niet duidelijk zijn is
het wenselijk om mee te laten kijken. Ondanks dat deze situatie niet voorkwam hebben
wij besloten om het aanbod van 2 leden aan te nemen. Zij hebben de antwoorden
volledig (maar anoniem) kunnen inzien. Hieronder vindt u hun reactie.
bericht lid 1:
28 mei 2020 22:06
Goedenavond Ria,
Ik heb het doorgekeken en wat mij betreft is dit akkoord bevonden.
XXX de rest is te herleiden naar persoon, dus weggelaten.

bericht lid 2:
29 mei 2020 10:47
Allereerst complimenten over het verwerken van de vragen c.q. uitslagen.
Controle op deze wijze blijft natuurlijk toch moeilijk ondanks mijn oprecht geloof in jou!
Jammer dat er maar zo weinig leden gereageerd hebben.
En nogmaals wil ik wijzen op artikel 33. Ook al blijkt uit de stemming dat dit aangenomen gaat worden is dit
artikel in strijd met de wet. En ook wij, als vereniging, zijn niet boven de wet verheven.
Dus mochten er besluiten binnen dit artikel vallen zijn ze onacceptabel.
De Statuten kan niemand maar even naar eigen hand zetten ook al vraagt een bepaalde bijzondere
gebeurtenis hier om. Dan zijn en blijven het de leden die beslissen!
Probeer de communicatie open te houden...
Goed pinksterweekend en groetjes,
XXX de rest is te herleiden naar persoon, dus weggelaten.
Antwoorden ALV BVN 2020

Pagina 31 van 31

