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BOWLING VERENIGING ERICA MILL
JAARVERSLAG SECRETARIAAT SEIZOEN

1 sept.2019 t/m 31 aug.2021
Door de covid pandemie hebben we in 2021 geen ALV
gehouden.
Dit is tegen de regels van de statuten, maar nood breekt wet.
De boeken zijn wel door de kascontrolecommissie gecontroleerd.
De ALV van 12 maart 2020, maar slechts een handvol leden hebben deze jaarvergadering nog
durven bijwonen. De pandemie was in volle gang, maar Nederland was nog niet in het slot
gegooid door de regering. Dat was de reden waarom we de vergadering toch hebben laten
doorgaan.
Na de ALV van 12 maart 2020 zijn we gelijk met alle leagues gestopt met het seizoen 20192020. Seizoen 2020-2021 hebben we kunnen starten, maar helaas, midden oktober 2020 was
het alweer afgelopen. Heel Nederland ging weer op slot.
2020 was ook het jaar dat we het 40-jarig bestaan van Bowling Vereniging Erica Mill hadden
willen vieren. Alles was al geregeld met het bowlinghuis, maar helaas. Ook dit is niet kunnen
doorgaan.
In 2020 is de Restaurant en Bowlingcentrum Erica verkocht.
In eerste instantie leek alles soepel te gaan verlopen voor de vereniging. De kennismaking met
de nieuwe eigenaren en de gesprekken over het hoe en wat, betreft de vereniging verliep naar
wens. Nadat we moesten stoppen met bowlen door de pandemie, hebben we via email, intensief
contact gehouden met de exploitanten. We hadden een nieuw contract nodig voor de
huurprijzen van de banen e.d. En toen ging het mis. De eerdere belofte dat we onze leagues
konden blijven spelen op de vaste dagen, werd onderuitgehaald. Het aanbod was spelen op
maandag en dinsdagavond en over de zaterdagmiddag kon nog worden overlegd. De huurprijs
zou een vast bedrag per maand moeten gaan bedragen, ongeacht het aantal spelers en zou
vooraf betaald moeten worden.
Ook zou er op maandag en dinsdag niemand achter de bar staan, dus ook niemand voor het
oplossen van eventuele storingen. Drankjes zouden gereed staan op de bar en dus zelf
aankruisen wat we gebruikten. Geen koffie en/of een biertje na afloop.
Het was niet mogelijk om de exploitanten duidelijk te maken dat we geen recreatieve
vereniging zijn, maar een sportvereniging.
Dit heeft ons doen besluiten contact op te nemen met Daniël Dol, exploitant van Dollie’s
Bowling & Gamingcenter in Uden.
Hier hebben we positieve gesprekken kunnen voeren, waarna we onze leden uitleg hebben
gegeven over het hoe en wat bij Erica en het voorstel geopperd om naar Uden te vertrekken.
In een van deze gesprekken heeft Daniël aangegeven dat hij graag zou zien dat we de naam van
de vereniging zouden gaan wijzigen in Bowlingvereniging Uden.
Het overgrote deel van de leden kozen voor Uden. Helaas hebben door deze overgang een 6-tal
spelers de bowlingvereniging verlaten. 2 Leden zijn volledig gestopt en 4 leden zijn in Venray
gaan bowlen. Voor hen qua afstand behoorlijk dichterbij.
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Begin 2021 kregen we van de NBF te horen dat door een nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen) de statuten van alle verenigingen, stichtingen, NV’s, BV’s , e.d.
gewijzigd moeten worden. Dat werd dus uitzoeken wat deze wet inhoudt, wat er gewijzigd
moet worden in de statuten en wat dit betekend voor onze vereniging. Na enkele maanden
hebben we een concept statuten voor de verenigingen van de NBF gekregen.
Ter illustratie; we hadden statuten van 8 pagina’s groot. Deze worden nu 17 pagina’s.
Dat werd dus punt voor punt nakijken op wat er gewijzigd werd en in hoeverre e.e.a. duidelijk
was. Een behoorlijke vragenlijst gestuurd naar de NBF, waar we na enige weken antwoord op
hebben gekregen.
Contact opgenomen met de notaris en overleg gepleegd van wat wel en wat niet noodzakelijk is
om in de statuten op te nemen.
Naar aanleiding van dit overleg en de verkregen antwoorden van de NBF, de statuten
aangepast, doorgestuurd naar de notaris met het verzoek, het opmaken van een concept
statutenwijziging t.b.v. de leden.
Doordat we door de WBTR wet toch verplicht werden onze statuten te wijzigen, hebben we de
naamswijziging hierin gelijk mee opgenomen.
Het meest belangrijke van de wet is dat er nu een continuïteitscommissie moet worden
gekozen.
Door de statutenwijziging werden we dus ook genoodzaakt om ons Algemeen Reglement (AR)
punt voor punt door te nemen, zodat er geen tegenstrijdige artikelen staan in het AR t.o.v. de
statuten.
Ook hier hebben we diverse artikelen in moeten wijzigen en sommige artikelen zijn komen te
vervallen omdat deze in de statuten duidelijk vermeld staan.
Al met al een behoorlijke klus waar heel veel uren inzitten, want het valt niet mee voor een leek
de juridische taal te begrijpen.
De contributie voor de vereniging voor de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 zijn gelijk
gebleven.
Het lidmaatschap van de NBF is 2020/2021 verhoogd met €.5,= en voor seizoen 2021-2022
met het indexcijfer.
Daar we in seizoen 2020/2021 bijna geen kosten hebben gemaakt en geen leagues hebben
kunnen spelen, hebben wij de contributie (NBF en vereniging) voor de leden gelijk gehouden
aan seizoen 2020/2022.
Gelukkig zijn er nog steeds leden die veel van hun vrije tijd willen opofferen voor de
vereniging. Daarom een welgemeend Hartelijk dank aan onze wedstrijdleiders van het seizoen
2019/2020 en 2020/2021 t.w. Elaine Wannet, Geert Molmans en Herma Wannet.
We zijn gestart, maar hebben het niet mogen afmaken.

Activiteiten van het bestuur:
•
•
•
•
•

Het opzetten van leagues voor seizoen 2021/2022.
Opstarten en weer stopzetten van de leagues in 2019/2020 en 2020/2021.
Contacten onderhouden met de NBF en de bowlinghuizen.
WBTR-wet, statutenwijziging en wijziging Algemeen Reglement voorbereiden.
Contact onderhouden met de leden.

Door de pandemie en de arbeidsomstandigheden is het merendeel van de zaken per email
afgehandeld. Daar waar noodzakelijk en mogelijk zijn er vergaderingen gehouden, vooral met
de bowlingcentrums.
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De homepage wordt onderhouden door Niels Molmans, Geert Molmans, Elaine Wannet en
Herma Wannet.
En zoals we gewend waren, staat ook nu weer bijna daags na een leagueavond de bijgewerkte
uitslagen op de homepage.
Uiteraard moeten we daar ook de wedstrijdleiders voor danken.
De homepage wordt goed bezocht.

Niels is bezig om een nieuwe website te maken voor Bowlingvereniging Uden.
Zodra deze in de lucht is, worden de leden daarvan op de hoogte gesteld en zal de site
www.bvem.nl komen te vervallen.

Omdat er in 2021 geen ALV is gehouden, is de bestuursfunctie van Herma Wannet secretaris
(conform statuten aftredend in 2021) stilzwijgend verlengd voor 3 jaar.
Daar we 4 bestuursleden hebben en het mocht voorkomen dat bij een voorstel een stemming
staakt, zal de stem van Herma Wannet niet meetellen.
Ondanks dat seizoen 2019/2020 niet is uitgespeeld, is er hiervan wel een wedstrijd jaarverslag
gemaakt.
Seizoen 2020/2021 zijn er slechts 5 wedstrijden gespeeld; geen clubkampioenschappen of
andere toernooitjes. Hier is dus geen wedstrijdverslag gemaakt.
De huisleaguescores van 2019/2020 zijn doorgegeven en door de NBF verwerkt voor het
pasgemiddelde van seizoen 2020/2021.
Het pasgemiddelde van seizoen 2020/2021 is door de NBF gelijk gehouden voor het seizoen
2021/2022.
Bij deze wil ik het bestuur en de wedstrijdleiders en alle andere vrijwilligers danken voor hun
inzet gedurende deze seizoenen.

Einde jaarverslag 2019/2021

Bowl.Ver. ERICA MILL
Herma Wannet (secr.)

