
     Convocatie Algemene ledenvergadering SBV  
 
Zaterdag 11 juli 2020, 11.00 uur. 
All American Bowling en Party Lounge Stardust   
 
De leden van de Sittardse Bowlingvereniging worden van harte uitgenodigd voor de ALV. 
 
De agendapunten: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Binnengekomen brieven voor ALV. 
3. Notulen van de ALV 18 mei 2019, zoals geplaatst op de SBV-website.  

Je dient hiervoor in te loggen. 
4. Jaarverslag secretariaat 2019; geplaatst op de SBV-website.  

 Je dient hiervoor in te loggen. 
5. Jaarverslag penningmeester; 

a. Met financieel jaaroverzicht boekjaar 2019 (ligt tijdens vergadering ter inzage), 
b. Begroting 2020. 

6. Verslag kascommissie. 
7. Verkiezing leden kascommissie:  

Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Wagner. 
Zoë de Haas stopt als lid kascommissie. 
De kascommissie moet volgens de statuten uit 2 personen bestaan. 
Wij verzoeken geïnteresseerden hun kandidatuur uiterlijk zondag 1 juli a.s. schriftelijk 
te melden bij het bestuur ( bestuur@bowlingsittard.nl ).  

8. Verkiezing bestuursleden: 
Maurice Michiels is volgens rooster aftredend. Hij is herkiesbaar. 
Josée Hamilton is momenteel a.i. bestuurslid en wilt toe treden tot het bestuur. 
Wij verzoeken geïnteresseerden die willen toetreden tot het bestuur uiterlijk zondag 
1 juli a.s. zich schriftelijk te melden bij het bestuur ( bestuur@bowlingsittard.nl). 

9. Contributiebedragen seizoen 2020-2021. 
 Deze zijn tijdens de ALV 2019 vastgesteld. 
jeugd t/m 17 jaar………………………………………………………………………………... € 36,00 
jong senioren 18 t/m 21 jaar…………………………………………………………….… € 46,00 
senioren 22 t/m 64 jaar…………………………………………………………………….… € 52,00 
senioren vanaf 65 jaar………………………………………………………………………... € 46,00 
G-bowlers die in de reguliere huisleagues en toernooien spelen………... € 37,00 
G-bowlers…………………………………………………………………………………………... € 15,00 
dubbelleden jeugd………………………………………………………………………….….. € 21,00 
dubbelleden senioren…………………………………………………………………….….. € 28,00 

10. Leaguegeld.  
11. Corona.  



12. Mededeling. Het aanpassen van de bowlingballen voor huisleagues, nationale 
toernooien en/of leagues krijgt een uitstel tot en met 31 december 2020. 

      Spelers dienen vanaf 1 januari 2021 hun materiaal wel in orde te hebben volgens de     
      nieuwe voorschriften. Neem hierover evt. contact op met wedstrijdzaken SBV of  
      proshop Sittard. We volgen hiermee de NBF. 
      Internationaal dient het materiaal wel per 1 augustus a.s. in orde te zijn. 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

 
Voor aanvang van de vergadering zijn kopieën van de notulen en het jaarverslag van het 
secretariaat beschikbaar. 
 
 


