
     Convocatie Algemene ledenvergadering SBV  
 
Zondag, 6 juni 2021 om 10.30 uur.  
All American Bowling en Party Lounge Stardust  
(mits het door de corona-maatregelen/voorschriften is toegestaan) 
 
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 11 juli 2020, zoals geplaatst op de SBV-website.  

Je dient hiervoor in te loggen. 
4. Jaarverslag secretariaat 2020; zoals geplaatst op de SBV-website.  

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

a. Met financieel jaaroverzicht boekjaar 2020 (ligt tijdens vergadering ter inzage), 
b. Begroting 2021. 

6. Verslag kascommissie. 
7. Verkiezing leden kascommissie:  

Patrick Tribulet is in 2020 voor 2 jaar gekozen. 
Michael Extra treedt terug en stelt zijn plaats beschikbaar. 
De kascommissie moet volgens de statuten uit minimaal 2 personen bestaan. 
Wij verzoeken geïnteresseerden hun kandidatuur uiterlijk zondag 30 mei a.s. 
schriftelijk te melden bij het bestuur ( bestuur@bowlingsittard.nl ).  

8. Verkiezing bestuursleden:        
Herman Goldsmid is volgens rooster aftredend. Hij is niet herkiesbaar. 

       Henri Extra is volgens rooster aftredend. Hij is herkiesbaar. 
       Wij verzoeken geïnteresseerden die willen toetreden tot het bestuur (ook als 

voorzitter) uiterlijk zondag 30 mei a.s. zich schriftelijk te melden bij het bestuur. 
(bestuur@bowlingsittard.nl). 
Volgens de statuten art.20.6 moet er over personen schriftelijk gestemd worden. 

9. Mededeling over het aantal te spelen games/speelkosten komend bowlingseizoen. 
a. 4 games voor 42,00 per team per avond (huidige bedrag) met minder 

prijzengeld. (6 euro ipv 9 euro) 
b. 3 games voor 36,00 per team per avond met behoud van het bestaande 

prijzengeld van 9 euro. 
c. 4 games voor 45,00 per team per avond met behoud van het bestaande 

prijzengeld van 9 euro. 
10. Mededeling over de contributiebedragen seizoen 2021-2022. 



Het contributiebedrag van de NBF bestaat uit een afdracht aan de NBF en een 
bijdrage voor de vereniging.  
Het bestuur heeft de volgende beslissingen genomen.  
De bijdrage wordt voor de blijvende leden van de vereniging het nieuwe 
bowlingseizoen eenmalig niet doorberekend voor ‘niet geleverde diensten’ in het 
seizoen 2020-2021.  
En omdat de NBF niets doet aan een tegemoetkoming van de contributie in deze 
moeilijke coronatijd geven wij daar boven op ook nog een eenmalige korting van  
€ 10 op het contributiebedrag. 
Nieuwe leden betalen wel de volle contributie. 
De contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 worden                                   
 volle         contributie 
 contributie afdracht NBF bijdrage voor SBV  extra korting    blijvende leden         
Jeugd t/m 17 jaar € 36,50 € 31,00  €   5,50   € 10,00 € 21,00 
Jeugd 18 t/m 21 jaar € 47,00 € 36,20 € 10,80   € 10,00 € 27,00 
Senioren 22 t/m 64 jaar € 53,00 € 41,40 € 11,60   € 10,00 € 32,00 
Senioren vanaf 65 jaar € 47,00 € 36,20 € 10,80  € 10,00 € 27,00 
G-bowlen € 15,00 € 10,95  €   4,05   € 10,00 €   0,00 
Dubbel lid senior € 28,50 € 13,80 € 14,70    ----- € 20,00 
Dubbel lid jeugd € 21,50 € 13,80 €  7,70    ----- € 15,00 

11. Mededeling. De bowlingballen moeten allemaal aangepast zijn volgens de nieuwe 
regels. Er mogen alleen nog maar gaten in de bal zitten die bij elke worp gebruikt 
moeten worden. Het gebruik van illegale bowlingballen levert de volgende straffen op. 
Nul-score voor de betreffende worp. En bij herhaling een nul-score van de hele game. 
Het bestuur en leaguesecretarissen houden hierop toezicht en kunnen de straffen 
opleggen.  

12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 
Artikelen 16 t/m 20 uit de statuten van de Sittardse Bowling Vereniging zijn van toepassing. 
 
Voor aanvang van de vergadering zijn kopieën van de notulen en het jaarverslag van het 
secretariaat beschikbaar. 
 


