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Bowling vereniging ERICA Mill: 
Notulen algemene ledenvergadering dd. 12.03.2020 
 

Aanwezig: 3 leden en de 4 bestuursleden. 

Schriftelijke afmelding 0, mondelinge afmelding 7 leden. 

 

 1.Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden die het wel aangedurfd hebben toch 

te komen, ondanks de uitbraak van Corona pandemie, van harte welkom. 

 

 2. Ingekomen stukken: geen 

 

 3. Notulen ALV dd. 14.03.2019  

 Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

 4. Jaarverslag secretariaat en wedstrijdsecretariaat:  

Jaarverslag secretariaat;  

Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

  

 Jaarverslag wedstrijdsecretariaat: 

 Zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

 5. Jaarverslag penningmeester:   

 Kort uitleg van Piet over het jaarverslag/ 

 Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

 6. Kascontrolecommissie:  

Verslag kascommissie boekjaar 2019. (Kascontrole uitgevoerd op 20-2-2020.) 

Leden: Peter Melsen en Tonnie Wannet. 

 

Geacht bestuur en leden, 

 

De kascontrolecommissie heeft een goed beeld kunnen vormen over de financiële positie  

van de bowlingvereniging Erica Mill. 

 

De presentatie van de financiële stukken was keurig en verzorgd.  

De gevraagde toelichtingen over de boekhouding werden correct en helder beantwoord. 

Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. 

 

De commissie spreek haar waardering uit voor het vele en goede werk door het bestuur, 

waardoor de bowlingvereniging Erica Mill financieel gezond is en hopelijk ook blijft. 

 

De commissie stelt voor, het bestuur, unaniem décharge te verlenen over het boekjaar 2019. 

 

De kascontrolecommissie: 

 

Peter Melsen en Tonnie Wannet 

 

De vergadering verleent het bestuur décharge. 

 

 

 7. Contributieverhoging: 

De contributie van de NBF wordt verhoogd met het €.5,00 voor het seizoen 2020-2021  

Of er voor 2020-2021 ook nog een indexering bij komt, is niet helemaal duidelijk. 

De contributie voor de vereniging blijft gelijk. 
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 8. Vaststellen begroting 2020 

Zonder opmerkingen is de begroting goedgekeurd. 

 

 9. Mededelingen bestuur: 

Verenigingskampioenschappen: 

De NBF heeft weer een vaste datum aangewezen voor de verenigingskampioenschappen 

De finale in 2021 zal voor ons dus vallen op zaterdag 13 maart 2021. 

 

 Denken jullie nog aan het inschrijven voor het 40-jarig jubileum toernooi? 

 

Verder willen we onze dank uitspreken aan de wedstrijdleiders Geert, Elaine en Herma voor 

hun inzet afgelopen seizoen. 

 

10. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Geert Molmans, voorzitter. 

Bij acclamatie herkozen. 

 

11. Verkiezing kascontrolecommissie:   

Daar er slechts 3 leden aanwezig waren, heeft alleen Tonnie Wannet zich weer kandidaat 

gesteld. 

Kascontrolecommissie. Reserve: John Peterse 

 

 

12.Rondvraag: 

 

 Geen vragen. 

 

20.30 uur. Einde vergadering. 

 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun bijdrage en vindt het erg jammer dat er 

zo weinig leden aanwezig zijn, maar enigszins wel begrijpelijk. 

 


