
     Convocatie Algemene ledenvergadering SBV  
 
Zaterdag, 28 mei 2022 om 10.30 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 vicevoorzitter. 
2. Binnengekomen brieven voor ALV. 
3. Notulen van de ALV 6 juni 2021, zoals geplaatst op de SBV-website.  

Je dient hiervoor in te loggen. 
4. Notulen van de BALV 29 januari 2022, zoals geplaatst op de SBV-website. 

Je dient hiervoor in te loggen. 
5. Jaarverslag secretariaat 2021; zoals geplaatst op de SBV-website.  

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

a. Met financieel jaaroverzicht boekjaar 2021 (ligt tijdens vergadering ter inzage), 
b. Begroting 2022. 

7. Verslag kascommissie. 
8. Verkiezing leden kascommissie:  

Patrick Tribulet is volgens rooster aftredend. Hij is herkiesbaar. 
De kascommissie moet volgens de statuten (art 13.6) uit minimaal 2 personen 
bestaan. 
Wij verzoeken geïnteresseerden hun kandidatuur uiterlijk zaterdag 21 mei a.s. 
schriftelijk te melden bij het bestuur ( bestuur@bowlingsittard.nl ).  

9. Verkiezing bestuursleden:        
Jan Cremers is volgens rooster aftredend.  
Hij is herkiesbaar. 

       Christianne Kerckhoffs  is volgens rooster aftredend.  
       Zij is herkiesbaar. 
       Wij verzoeken geïnteresseerden die willen toetreden tot het bestuur (ook als 

voorzitter) uiterlijk zaterdag 21 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. 

10. Huisleagues 2022-2023 
De opzet van de leagues veranderen niet en worden zoals het huidige seizoen gespeeld. 
De donderdagavondleague, de Canadian Cornerleague, start met 12 teams in het 
nieuwe bowlingseizoen om 19.45 uur. 
De maandagavond Masterleague start met 8 team om 19.30 uur. Er is plaats voor 12 
teams. 
De speelkosten voor de beide leagues blijven € 42,00 per team per speelavond. 



 
11. Contributie 2022-2023.  

De contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 worden  
Jeugd t/m 17 jaar  € 37,00  
Jeugd 18 t/m 21 jaar € 48,00  
Senioren 22 t/m 64 jaar € 54,00  
Senioren vanaf 65 jaar € 48,00  
G-bowlen € 15,00  
Dubbel lid senior € 29,00  
Dubbel lid jeugd € 22,00 
 

12. Mededelingen bestuur. 
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting 

 
Artikelen 16 t/m 20 uit de statuten van de Sittardse Bowling Vereniging zijn van toepassing. 
De notulen van de ALV 2021 en verslag secretariaat zijn op onze website bij LINKS  te 
vinden. Hiervoor moet je inloggen.  
 


