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ALGEMENE LEDEN VERGADERING BBV       d.d.  28 november 2017 
Notulen afgerond    4 december 2017 
Bestuur BBV Heinz Brands Voorzitter 
  Henk Wirken Penningmeester 
  Marcel Kamsteeg Secretaris  
  Rene van Vliet  Secretaris Wedstrijdzaken    
Afwezig ivm werk Herbert Brosens Bestuurslid Jeugdzaken 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aanwezig   Er zijn in totaal 15 leden inclusief bestuur.  
Marian Koreman,  Annette de Jongh,  Jeanne Ligtvoet,  Mascha Meijster,  Jos van de Ven, Roel van Dijk,  
Conny van Bragt, Yvonne Wirken,  Jos Houben, Jan Aarts en Wim van Dongen,  plus 4 bestuursleden.  
Berichten van verhindering ontvangen van  13 leden (zie agendapunt 1). 
Daarnaast heeft 1 lid een machtiging afgegeven (zie agendapunt 1). 
De aanwezigen lezen het verslag door van de ALV 22 november 2016.  
Ook lezen zij het jaarverslag secretaris,  wedstrijdsecretaris, jeugdzaken en het financiële verslag door. 

1.  Opening om 20.15 u.   Voorzitter Heinz Brands heet iedereen welkom.  
*  Berichten van verhindering ontvangen van 12 leden:  Wesley Selier Sonja Damen, Thea Smits, Frans 
Videler, Annelies Stronkhorst, Monique Hovingh, Daniëlle Notermans, Richard van Haasen, Herbert 
Brosens,  Guido Janssen,  Evelyne van den Broek, Rob Dillissen,  Charly Krüger en Jannie van Dijk.  
Alle afmeldingen zijn per e-mail en/of mondeling ontvangen.  
* Volmachten  ontvangen d.d. 27/11/2017: Guido Jansen machtigt Heinz Brands. 
 
2.  Notulen ALV 22 november 2016. 
Geen opmerkingen.  De ALV keurt de notulen goed.  
De voorzitter en secretaris teken de notulen af voor definitief akkoord. 
 
3.  Ingekomen stukken 
Wesley Selier heeft een 3 tal items ingestuurd op 6 november 2017. 
a. Statuten: niet prominent te vinden op de website. Staan ze er wel op ? 
Waar staat dat een eventuele kandidaat voor het bestuur moet worden ondersteund door 5 leden, die    
ook nog aanwezig moeten zijn bij de ALV ?  
b. Informatie voorziening Website / gebruik Social Media lijkt laag. Meer aandacht aan geven ? 
c. Deelname aan NBF evenementen, Ton Zandboer cup, Stedenontmoeting, etc.   
Wordt hier niet aan mee gedaan ? Wordt zoiets wel voorgelegd aan de leden ? 
Op 6 november heeft Marcel al antwoord gegeven aan Wesley. 
Niettemin zijn opmerkingen toch voorgelegd aan de ALV. 
ad 3a: Statuten staan op de website, weliswaar moeilijk te vinden. 
In het HR staat dit vermeld onder Hfdst 5, art 19, lid 1.  Ook de HR op de website zetten. 
ad 3b: De meeste leden gebruiken de website puur voor de huisleagues: standenlijsten, programma, 
scores etc. De website ziet er niet flitsend uit.  De ALV is van mening dat dit ook niet echt nodig is. 
ad 3c: door de verdergaande digitalisering van de NBF staat het wedstrijd programma, toernooien bij 
andere bowling verenigingen op de NBF website.  Tevens heeft elk NBF lid, dus ook de BBV leden, een 
informatie boekje van de NBF ontvangen, met daarin gedetailleerd weer gegeven waar, wanneer en wat 
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voor soorten toernooien er zijn. NBF leden kunnen dus zelf digitaal inschrijven. 
Met betrekking tot Stedenontmoetingen is er sprake van een sterke afname van deelname. BBV leden 
hebben steeds minder interesse.  Kortom: slechts als spelers als groep actie tonen om in te schrijven komt 
er misschien iets van de grond.  De secretaris zal Wesley nader informeren. 
 
4.  Jaarverslagen 
a.  Verslag Secretaris 2016 (betreft periode november 2015 – november 2016) 
Bij lief en leed is vooral belangrijk, dat de secretaris op de hoogte is van de leuke en minder leuke dingen. 
Dat is een wisselwerking tussen leden en hem. Wat hij opvangt kan hij iets mee doen. Soms hoort hij dat 
toevallig, soms krijgt hij daarover informatie. En vaak krijg ik niets te horen, vaak achteraf. 
Stimuleren van het bowlen loopt bij mij als een rode draad door het verslag. 
Veel activiteiten waren gericht op nieuwe jeugdleden aantrekken.   
Dat is gelukt: van 4 begin september 2016 staan we nu op 12 jeugdleden. 
Activiteiten zijn o.a.: nauwere samenwerking  met Breda Actief,  deelname Koningsspelen 2017, bowling 
workshop Prinsentuin van Cooth,  Bezoek aan Laurentius Basisschool, opname sport introboekje verspreid 
over alle basisschoolleerlingen Breda, bowling Introductie Lessen oktober 2017 en voorbereiding 
mogelijke begeleiding NK Schoolbowlen 2018. 
Het verloop van senioren was erg groot afgelopen jaar. Toch zijn ook hier met wat inspanning nieuwe 
leden aangenomen, die in veel gevallen gelijk in een league geplaatst werden.  
Plan van Aanpak: van, voor, door bowlers  = ambiteus 
* ambitieus ja, maar gewoon begonnen met de blik op de jeugd gericht. 
De bowling introductie lessen waren een succes, mede omdat de kinderen zich zelf hadden aangemeld. Je 
kunt dus gerichter aandacht geven en stimuleren, positief zijn naar kinderen.  
* is moeilijker van de grond te krijgen. Henk en Marcel hebben leden gewezen op de mogelijkheid om 
samen of alleen les te nemen bij Farida. Daar is het resultaat vooralsnog nihil. 
We willen het nog anders proberen, door BBV leden elkaar stimuleren.helpen m.b.t.  basis- en 
werptechnieken. Headpin, pin 7 en pin 10, waar te starten op de baan, latjes tellen, goede uitzwaai etc.  
Gewoon beginnen met 3 leden en zeer gewoon uitpikken. 
NBF competitie 
Het is geweldig, dat naast 2 senioren teams er nu ook weer een jeugdteam mee doet met de regionale 
(Brabantse) Jeugd Trio League. Vooral de inspanning van Herbert, die dit seizoen 6 x met de jeugd door 
Brabant toert. 
Te verbeteren 
Ik zie nog steeds volop mogelijkheden om binnen de vereniging zaken te gaan verbeteren. We zijn nu nog 
erg naar “binnen” gericht, maar mogelijk moeten we ook meer naar buiten treden. Ons BBV (Breda) 
gezicht tonen op landelijke bijeenkomsten (NBF etc.) 
Bindende factor: de leden zelf. Waar mogelijk help de leagues en/of bestuur.  
OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE KANDIDAAT voor het secretariaat. November 2018 stop ik. 
 
b.  Financieel overzicht  
Betreft de periode 01-09-2016 t/m 31-08-20167  
Henk Wirken licht de cijfers uitgebreid toe.  Baten en uitgaven zijn niet altijd in dezelfde periode. 
De vereniging staat er gezond voor.  Diverse activiteiten m.b.t.  toernooien en huisleagues worden door 
de penningmeester extra ondersteund.  Toernooigelden komen binnen en worden in hun geheel voor het 
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toernooi gebruikt.  Zowel de Bredase Kampioenen bij de Dames/Heren als bij de Jeugd gaan naar de dag 
der Kampioenen. Dat zijn voor de vereniging wel extra kosten, maar die zijn gebudgetteerd. 
Bestuurskosten zijn erg laag.  We vergaderen bij de voorzitter thuis.  
Na afdracht aan de NBF hebben we een positief kapitaal van ruim EUR 8.000,00. 
Er is geen hoger bedrag aan afdracht voor de NBF. Dat had Henk eigenlijk wel verwacht omdat de 
Sportpas en Sportpas Plus samengevoegd zijn. Henk heeft goede afspraken gemaakt met het bowlinghuis 
m.b.t. een tegemoetkoming middels een korting voor de huisleagues.  
 
Enkele opmerkingen: 
Verloop Ledenbestand:  we hebben nu 141 leden, peildatum 27 november 2017. 
27 leden hebben vorig seizoen hun lidmaatschap stop gezet. 
Redenen onder meer: blessures, ziekte, andere sport, verhuizing, ouderdom, blessures, overlijden, geen 
zin meer, studie, etc.  
Leeftijdsstatistiek: 54 leden boven de 60 jaar; 51 leden tussen 40 en 60 jaar; 24 leden tussen 20 en 40 jaar 
en 12 jeugdleden (tussen 9 en 18 jaar). Totaal 141. 
De verwachting is gerechtvaardigd, dat de komende jaren de contributie inkomsten nog wat verder 
teruglopen. Veel leden boven de 65 jaar, die een lager bedrag betalen. 
Kapitaal van de vereniging: was EUR 8.462, is nu EUR 8.352. 
We gaan geen gelden reserveren voor bepaalde doeleinden. 
Dit jaar hebben we korting gegeven op de Inschrijving BK 2017; dat is ook weer bij de nieuwe BK2018.  
De huisleagues draaien hun eigen begroting en zijn dus separaat van de hoofdbestuur financiën. 
* plan is/was een aantal huistoernooien extra door het jaar heen. Dat is dit jaar gelukt!  
Een 55-jarig jubileum toernooi georganiseerd, met een symbolische inschrijving van EUR 5,50.  
* Ook was er een zgn “snel inschrijven toernooi”.  
Het financieel overzicht  en de uitgereikte begroting en worden door de ALV goedgekeurd.   
Mede vanwege het positieve resultaat / saldo stelt het bestuur voor om weer géén contributieverhoging 
door te voeren voor seizoen 2018-2019.  De ALV gaat ook hiermee akkoord. 
 
c.  Kascontrole 
Uitgevoerd door de Kascontrole commissie op 22 november 2017, door Mascha Meister en Roel van Dijk.  
Alle mutaties van Bank- en Kasgelden waren zeer duidelijk vermeld, overzichtelijk en uitstekend  
gedocumenteerd,  en goed voorzien van bijbehorende bonnetjes.  Henk heeft wederom de financiële 
zaken uitstekend op orde.  Heeft zelf ook een aantal controle slagen ingebouwd om de verwerking te 
vereenvoudigen.  Op alle gestelde vragen kon Henk antwoord geven en de benodigde informatie laten 
zien.   De Kascontrole commissie heeft alles in orde bevonden.  Zij verzoekt de ALV om de 
penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beleid van de penningmeester.   
De ALV gaat akkoord met de bevindingen van de kascontrole commissie.   
 
d.  Wedstrijdzaken 
Rene van Vliet hecht er veel waarde aan om te vermelden, dat een Nederlander, Xander van Mazijk in 
Las Vegas wereldkampioen bowlen is geworden.  Die plaatste zich overduidelijk met een gemiddelde van 
ruim 228 over 6 games voor de halve finale. Na have finale winst versloeg hij zijn tegenstander in de finale 
duidelijk met 224 -190.  Dit zou mogelijk voor de bowlingsport zeer goed kunnen uitpakken. 
Rene heeft een zeer duidelijk en overzichtelijk verslag opgesteld m.b.t.  periode 1 september 2016 tot en 
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31 augustus 2017.  Het overzicht geeft goed weer wie,  wanneer en op welke wijze een goede prestatie 
heeft geleverd.  Diverse oorkondes werden uitgereikt aan onze leden, zowel individueel alsook in 
teamverband.  Afgelopen seizoen 2016-2017 werden er  4 x  “300” game gegooid. 
Er is  een duidelijk  overzicht van de winnaars van de BK 2017.  Ondersteund met foto’s van de 
prijswinnaars (all events) en de jeugdwinnaars. Alle huisleagues staan vermeld. 
In de NBF Top 100 seizoen 2016-2017 leverde bij de heren en de dames diverse noteringen op.  
Een goede zaak was, dat er in de finale ronde “nieuwe gezichten” waren. Leden die goed presteerden. 
Rene geeft een toelichting, waar vragen over zijn. 
Vorig jaar stelde Marian Koreman de vraag: hoe zit het met NBF pasgemiddelde dat de NBF publiceert ? 
Rene heeft dat uitgezocht. Voorgaande jaren werden alle wedstrijden op een hoop gegooid én dan 
gepubliceerd. Nu is er een aparte lijst voor het eigen BBV toernooi plus toernooien elders (incl nationale 
wedstrijden). De pasgemiddelden voor de meeste BBV leden zin gebaseerd op de huisleagues en het 
eigen toernooi.  
Nederlandse Kampioenschappen A/B/C/D klasse leverde uitstekende resultaten op voor o.a. Daniel 
Boogert als Nederlands Kampioen in de C klasse. Daniel werd ook kampioen in de dubbel klasse. 
Farida Pascoal werd Nederlands Kampioen 50+ incl handicap. Welgemeende felicitaties voor hun 
prestaties. 
55 jaar jubileum toernooi: laag inschrijfgeld EUR 5,50. Het was een spannend toernooi, omdat er ook een  
handicap werd  berekend. 
Snel Inschrijven Toernooi  pal voor het einde van het seizoen 2016-2017. Er deden toch nog 54 leden aan 
mee, ondanks de vakantieperiode. 
Alle huisleagues zijn apart opgenomen met vermelding van diverse team winnaars, individuele dames en 
heren winnaars. En allerlei details meet betrekking tot de diverse winnaars in de MADL, WATL, DVTL en 
DLTL . Erg leuk om te zien. De ALV gaat akkoord met het verslag. 
 
e.  Jeugdafdeling  
De jeugd afdeling had te lijden onder een sterke terugloop.  Diverse jeugdleden stopten of gingen over 
naar een andere vereniging (BV Tilburg).  Nieuw bestuurslid,  Herbert Brosens, had begin september 2016 
slechts een 4 tal leden.  Farida  Pascoal en Han Staps begonnen samen aan de jeugdtraining op 
maandagavond. Herbert deed de begeleiding van de jeugdleague op woensdag avond.  Kort daarna moest 
Han met hartklachten stoppen met bowlen. Heel vervelend voor hem, want het trainen van de jeugd was 
altijd erg belangrijk voor hem. Na wat wisselingen (komen en gaan van jeugdspelers) werd het seizoen 
met 10 spelers afgesloten. Dat was als gevolg van een aantal instromende jeugdleden, die van Bowling 
Point Breda afkwamen.  Door de impuls van introductie lessen met een meer op de persoon gerichte les 
zijn er oktober / november 2017 toch weer 3 nieuwe jeugdleden bijgekomen.   
De teller staat inmiddels op 12 jeugdleden. 
Het nieuwe seizoen 2017-2018 komt de jeugd weer uit in de Regionale Jeugd Trio League. Ze spelen 6 tal 
wedstrijden verspreid over Brabant.   
De inmiddels nieuw aangetrokken jeugd is nog niet op voldoende niveau om gelijk al mee te doen. 
Herbert was afwezig (werk), maar het verslag werd toegelicht door Marcel, Henk en Rene.  
De ALV toont zich zeer tevreden met de vorderingen van de jeugdafdeling. 
 
5.  Verkiezing Kascontrolecommissie 
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten vooraf aangemeld.  Tijdens de vergadering stelt zich helaas 
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niemand beschikbaar. Jammer, want een reserve is eigenlijk wel gewenst. OK, dan blijven Mascha 
Meijster en Roel van Dijk de steunpilaren voor de leden. Zij zijn belangrijk om de controle taak uit te 
voeren. De ALV gaat akkoord.   
 
6a.  Bestuursverkiezing 
* Aftreden Bestuursleden: er treden 3 bestuursleden af. Dat is conform de Statuten en het Huishoudelijk 
reglement treden zij dit jaar af volgens het aftreed schema. 
Dat zijn Heinz Brands (voorzittter), Henk Wirken (Penningmeester) en Herbert Brosens (Jeugdzaken). 
Zij stellen zich opnieuw herkiesbaar voor een nieuwe periode van 2 jaar. 
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld.  De ALV gaat akkoord met hun herbenoeming.  
NOOT: In november 2018 is Marcel NIET MEER beschikbaar. 
*  Rooster van aftreden van het bestuur: 
Voorzitter:   Heinz Brands     ALV 2019 
Penningmeester : Henk Wirken    ALV 2019. 
Jeugdzaken:    Herbert Brosens   ALV 2019 
Wedstrijdzaken:  René van Vliet       ALV 2018. 
Secretaris:    Marcel Kamsteeg  ALV 2018. 
 
6b. Verkiezing Toernooicommissie 
De huidige toernooicommissie werd in 2016 verkozen. Vorig jaar 2016 stelde het bestuur voor om Henk 
Wirken en René van Vliet dit takenpakket vanuit hun bestuursrol te laten uitvoeren.  Er is dan geen extra 
lid voor de toernooicommissie nodig. Indien gewenst kunnen zij (BBV-) leden aanspreken voor assistentie.   
Er hebben zich ook geen kandidaten aangemeld.  
Henk en Rene doen deze taak tot de ALV najaar 2018.  De ALV gaat akkoord met de huidige situatie.  
 
7.  Rondvraag 
Vorig jaar werd o.a. de vraag gesteld: Is / komt er binnen het bestuur een “taak PR / marketing”  ? 
Antwoord Bestuur: Er is geen aparte PR /  marketing taak. Het bestuur doet dat momenteel gezamenlijk. 
Dat is vooralsnog voldoende, maar niet ideaal !   Het gebruik van FB, Website en andere sociale media zou 
verbeterd kunnen worden. Door de samenwerking met Breda Actief, het Sport Intro Boekje is er meer 
gericht contact met jeugd. Ook doen we in 2018 weer mee aan de Koningsspelen. 
Het Bowlinghuis ondersteunt het NK Schoolbowlen 2018 met banen en tijd. NBF ondersteunt dat plan. 
Voor zover bekend heeft 1 Bredase Basis school zich aangemeld. 
Marcel heeft contact gehad met 10 Bredase Middelbare Scholen om bowlen op te nemen in hun 
projecten om “andere” sporten te leren kennen. Dat heeft geen response / resultaat opgeleverd. 
Conny:  gaat er wel eens iemand van het bestuur naar landelijke en/of regionale NBF bijeenkomsten ? 
Weet de NBF eigenlijk wel dat de BBV bestaat ? 
Antwoord BBV: Een aantal jaren terug zagen we als BBV een verminderde belangstelling bij de leden om 
NBF lid te zijn. Veel leden doen enkel mee voor de huisleagues en het BK. We zijn naar “binnen gericht”. 
Ook om iets te doen aan het jeugd gebeuren vonden we dat daar meer prioriteit aan moesten geven. 
Overigens heeft Marcel in de afgelopen jaren diverse keren met de NBF gesproken via informele 
telefonische gesprekken. Binnenkort (medio februari 2018) gaan Henk en Marcel naar een bijeenkomst 
“Rondje Nederland” regio Brabant / Limburg ergens in Eindhoven.  
Als we daar zijn geweest zullen we indien nodig / mogelijk verslag doen via de BBV website. 
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Jos van de Ven: wanneer is de BK 2018 ? 
Henk meldt dat die wordt gehouden, nl  op 13-20-27 januari 2018 zijn de voorronden. 
De finale dag is op zondag 28 januari 2018. Inschrijving is mogelijk vanaf 1 december.  
Kosten inschrijving zijn EUR 30 (met EUR 10 korting vóór 1 januari 2018).. 
Roel:  hoe zit het met de afdracht van gelden aan de NBF ? Willen de leden dat eigenlijk wel ? 
Dat is lastig. Wil je onder een sportbond vallen (het NBF dus), dan moet je dus verplicht NBF lid zijn. 
Immers enerzijds willen de leden wel, dat hun pasgemiddelde over het seizoen wordt verwerkt en dat er 
een (digitaal) NBF pasje wordt verstrekt. Anderzijds spelen de meeste leden enkel in Breda. 
Je hebt als BBV overigens slechts stemrecht als je naar de NBF vergadering komt. Eigenlijk zelfde als hier 
bij de ALV. 
Marcel en Henk:  stand van zaken met het plan:   Van Bowlers, Voor Bowlers, Door Bowlers.  
Marcel en Henk hebben dit jaar diverse keren met elkaar gesproken.  
Het basisidee was: 
1.  hoe krijgen we meer jeugd binnen; daar gaan we mee door zoals eerder al beschreven. 
Zie onderdeel jaarverslag secretaris en jaarverslag jeugdzaken. 
2.  hoe kunnen we het technische niveau van onze huidige BBV leden verbeteren. 
We willen een start maken met leden die elkaar helpen door samen te trainen.  
Zie ook punt 4a (jaarverslag secretaris). Het is op vrijwillige basis. Diverse aanwezigen begrijpen dat dit 
een lastige stap is. Een werkgroep met een pilot is NIET van de grond gekomen. Na de BK 2018 nog eens 
bekijken hoe nu verder te gaan. 
 
8. Sluiting 
De volgende ALV staat gepland voor  medio  november 2018. De exacte datum volgt t.z.t. 
Voorzitter Heinz Brands bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.  
Hij sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 

Voorlopig Akkoord:   Breda,  19 december 2017                Definitief Akkoord:      november 2018 
 
Voorzitter 
 Heinz Brands 
 

Secretaris 
Marcel Kamsteeg 


