Uitslag ALV/stemformulier
Aantal leden gestemd

48

Ongeldig

Geen

Ja

Nee

Anders

Voorzitter Ben de Jong
herkiesbaar

45

1

2

Bestuurslid J-P Gordijn

48

0

0

Tuchtcommissie
herkiesbaar

43

3

2

Akkoord

Niet akkoord

Geen mening

Begroting accepteren

47

0

1

Verslag secretaris

47

0

1

Verslag wedstrijdzaken

47

0

1

Verslag penningmeester

46

0

2

Verslag tuchtcommissie

44

0

4

Opmerkingen bij Voorzitter Ben de Jong herkiesbaar:
- Geen voorkeur
Verder bij het antwoord nee en anders (bij voorzitter en tuchtcommissie herkiesbaar) is
niets ingevuld.
Vragen en/of opmerkingen:
- Top bezig jullie.
- Veel succes met de behandeling, vergadering. Hoop dat het goed komt. Dat we weer snel
bowlen.
- Geen vragen. Ga zo door
- Wel een rustige manier van vergaderen. Hoop volgende seizoen weer te bowlen. succes
bestuur in deze moeilijke tijd.
- Verder dikke duim voor jullie bestuursleden voor al jullie tijd en inspanning.
- Valt me op dat de bestuurskosten best wel hoog zijn. Hierbij laat ik de leaguepresentjes en
de aanschaf van het computerprogramma nog buiten beschouwing. Misschien zitten daar
uitgaven in die ik daar niet zou verwachten. Verder geen opmerkingen alleen waardering
voor het bestuur. Hierin zit o.a de kosten voor de ALV, zoals consumpties voor de
aanwezigen. In deze kosten zit verder ook nog het jaarlijks etentje wat wij als bestuur dan
1x per jaar doen. Dit was nog van 2019. Op de ALV van 2019 heeft de vergadering erop
aangedrongen dat wij dan ook voortaan onze wederhelft mogen meenemen.
- Veel succes voor iedereen en hopelijk een sportief nieuw seizoen!!
- kunnen jullie in jullie e-mails het woord "bowling" gebruiken, dat archiveert makkelijker
dank je wel. We gaan proberen eraan te denken om het “woord” Bowling of BV Westland
in de omschrijving te plaatsen.
- hierbij dank voor jullie geweldige inzet voor de vereniging. Tevens hartelijk dank voor de
cadeaubon van de bakker. Hopelijk snel weer tot ziens op onze geweldige club.

Beste leden, dit is dus de volledige uitslag van de door ons gehouden online temming ivm de
uitgestelde ALV 2020 i.v.m. corona.
iedereen bedankt die heeft meegekeken en of gestemd.
Dit betekend dus dat ik zelf ben herkozen als voorzitter voor de komende periode tot sept
2023. Bedankt voor het vertrouwen.
Fijn vind ik het om Jean Pierre Gordijn, wellicht beter bekend als JP, te mogen verwelkomen
in ons bestuur. Ook tot sept 2023.
Fijn dat u alle documenten en commissies heeft goedgekeurd.
En vooral het vertrouwen dat u in ons bestuur uitspreekt. Dank jullie wel.
In vet gedrukt onze reacties op de vragen die gesteld zijn.

Op de eerst volgende ALV(2021) zal deze verkiezing nog terugkomen.
Dan nu weer vooruit kijken.

In de komende dagen zal u ook ons “privacy policy” op de website aantreffen.
Dit waren en zijn we wettelijk verplicht. Al onze verzameling privé gegevens vallen
hieronder. Hier wordt beschreven, hoe wij moeten handelen. Indien nodig zal deze steeds
worden vernieuwd.
Uiteraard willen wij ook al onze zieke leden sterkte wensen en beterschap.

Wij staan start klaar om weer te mogen beginnen.
wij hopen dat dit ergens in maart zou kunnen. Maar is afwachten.
Verder iedereen weer veel gezondheid toewensen en hopelijk tot snel.
m.vr.gr.
Ben de Jong
Voorzitter Bowling Vereniging Westland De Lier

