
Agendapunt 4:  Jaarverslag secretaris 2018 

Overlijden:  
Op 28 december 2018 is Reinier de Rooij, voormalig secretaris van Bowlingvereniging Goes 
overleden. Reinier was al enige tijd ernstig ziek, maar steeds leek het of er toch weer hoop gloorde, 
totdat het tegendeel bleek. Reinier had zijn bestuurstaken al overgedragen, en het laatste gedeelte 
van seizoen 2017/2018 heeft hij ook niet meer kunnen spelen.  BVG heeft een advertentie in de 
Provinciale Courant geplaatst en een delegatie van het bestuur van BVG en een aantal club- en 
teamgenoten hebben afscheid genomen van Reinier in een ‘besloten rouwdienst’.   

Bestuursvergaderingen: 
In het jaar 2018 is het bestuur aan aantal malen bijeen geweest.  Voorts vindt, als dat nodig is,  (ad 
hoc) bestuurs-overleg via een Whatsapp-groep en via de mail plaats.  

ALV:  
Op 23-05-2018 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. In deze ALV hebben 
de leden ‘ingestemd ‘ met een door de NBF aangekondigde contributieverhoging m.i.v. seizoen 
2019/2020. Marion de Leux, penningmeester van BVG heeft een dubbelfunctie in het bestuur 
doordat zij als Voorzitter a.i. fungeert.  

12-uur van Goes:  
Op 10 juni 2018 heeft de 12-uur van Goes plaatsgevonden. Dit leverde de prachtige opbrengst van 
€  4325,-- voor Hospice Het Clarahofje op.  
 
Resultaten, uitslagen, records, bijzondere prestaties: 
In het verslag van ‘Wedstrijdzaken’ (zie hieronder bij Agendapunt 5) staan alle sportieve resultaten, 
uitslagen, records en ‘bijzondere’ prestaties.  
 
Ledenoverzicht per 31-12-2018:  
 

Aantal jeugdleden (aspiranten en junioren) : 2 
Aantal Seniorleden (18-21) : 1 
Aantal Seniorleden (22-64) : 80 
Aantal Seniorleden (65+) : 30 

Totaal aantal leden : 117 
 
Van deze 117 leden van BVG zijn er 20 dubbel lid bij onze vereniging. Dat betekent ten opzichte van 
2017 lichte stijging met 8 (vooral dubbel-) leden 

Webmaster/BVG-site/Facebookaccount: 

Het m.i.v. seizoen 2017/2018 nieuw aangeschafte score-programma werkt, op een hardnekkig 
bugje na (eindscores die te snel na de wedstijd ‘verdwijnen) naar tevredenheid. De verenigingssite 
wordt up-to-date gehouden door de webmaster.  De tendens is dat ‘snelle’ en directe (score-)-
publicaties al tijdens, of direct na wedstrijden op facebook terechtkomen.   

Wedstrijdsport:  
Van september 2017 – augustus 2018 zijn door Bowlingvereniging Goes de volgende 
wedstrijdactiviteiten (mede) georganiseerd:  

 Maandag Trio League 2017-2018  

 Donderdag Double League 2017-2018 

 50+ League 2017-2018  

 Verenigingskampioenschappen Senioren 2018  

 Verenigingskampioenschappen 50+ 2018 

 Verenigingskampioenschappen Teams 2017-2018 

 Scratch 2017 toernooi 

 Kerst 2017 toernooi 



 

 Eindejaars 2017 toernooi 

 4e Mosseltoernooi 2018 

 Zomertoernooi 2018 

 Zeeuwse Bowling Toer 2018 

 12-uur van Goes 2018 
 
Door Bowling Vereniging Goes of door haar leden werd aan de volgende wedstrijdactiviteiten van 
de Nederlandse Bowling Federatie en de Regio Zeeland deelgenomen:  
 

 de Regionale Trio League 50+ 2017-2018 

 Nationale Mixed Trio League 2017-2018 

 NBF Stedenontmoeting Senioren 2018 

 Voorronde en finale NBF Stedenontmoeting 50+ 2017-2018 

 Ton Zandboercup 2018 

 Nationale Finale Regionale Trio League 2017-2018 

 NK 50+ Scratch en HCP 

 Dag der Kampioenen 
 
Extern toernooi met NBF-erkenning:  

 50+ Bowling Goes Single Toernooi 2018 

 Zeeland Senior Open 2018 (onderdeel Master Tour ESBC)  


