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JAARVERSLAG 2018 SECRETARIS

Februari 2019
Als vereniging kunnen we weer terugkijken op een succesvol jaar 2018.
Bestuur
Het bestuur maakte in 2018 wederom een turbulent jaar mee. Bij de ALV in maart 2018
werd Rita Klasen officieel als voorzitter benoemd bij algemene stemmen. Zij zat al geruime tijd in
het bestuur, m.n. de PR was bij haar in goede handen en door het aftreden van Corrie Windle bij
de laatste buitengewone ALV in 2018 nam Rita alvast het stokje van haar over tot haar officiële
benoeming.
Helaas moesten wij dit jaar afscheid nemen van Thea Liscaljet. Door de vele wijzigingen
op bestuurlijk vlak door de invoering dit jaar van de Wet op de Privacy, die zij samen met Rita
Schrijber ter hand nam door contacten met de Gemeente en Sport Support te onderhouden,
ontstond er binnen het bestuur verschil van mening met betrekking tot de benadering van dit
onderwerp,. Hierop legde Thea per direct haar functie neer, hetgeen ook resulteerde in het feit,
dat zij helaas haar lidmaatschap opzegde. Het bestuur werd met 4 leden voortgezet, er werd
in zeer goede harmonie samengewerkt en er werd uitgekeken naar versterking.
In de loop van het jaar was ons nieuwe lid, Marian Koster, zij speelt met veel plezier op de
woensdagmorgen, bereid zitting te nemen in het bestuur, m.n. heeft zij de voorkeur voor het
bijhouden van de nieuw op te zetten website. Hierover later meer. Marian heeft al enkele
vergaderingen a.i. bijgewoond. Bij de ALV van 2019 zal worden voorgesteld haar in het bestuur te
benoemen.
Het bestuur is in 2018 zes maal bijeen geweest,
Speelveld Zomervaart.
Wat betreft het onderhoud van het veld werd er weer optimaal samengewerkt tussen onze
vrijwilligers en het personeel van SRO (Gemeente).We waren al op de hoogte van de vervanging
van de bovenlaag van de green, hetgeen in maart 2018 is gebeurd door de firma Dales, in
opdracht van SRO. Enige maanden later hebben zij de mat nogmaals gespannen.
Ook in maart 2018 heeft de firma Legrand de luifel aan het chalet aangebracht volgens offerte,
waarvoor door de leden in 2017 toestemming is verleend.
Hierna zijn, na diverse offertes te hebben opgevraagd ,in Almere zeilen besteld, teneinde een
comfortabel onderkomen te creëren. Door de inzet van vele vrijwilligers kunnen we stellen,
dat dit bijzonder goed is geslaagd. Tevens werd hiervoor het terras opnieuw bestraat, een extra
houten combitafel aangeschaft. Kortom, ook het buitengebeuren straalt één en al gezelligheid uit.
Toernooien en NK’s.
In het jaar 2018 werden weer veel eigen toernooien georganiseerd, zoals het Kinnehim Open, het
Dalestoernooi , de Australian Pairs, en nieuw, het Tryptych toernooi, alle met vele deelnemers.
Tevens zijn meerdere Nederlandse Kampioenschappen onder auspiciën van de NIOBB
gehouden. Ook hierbij hebben de vrijwilligers van onze club zich weer van hun goede kant laten
zien. Wouter Meyboom en invaller Frans Poeltuyn hebben de cijfers optimaal verwerkt.
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Leden.
De reguliere speeldagen werden bezocht door een flink aantal spelers, ook de z.g.
Randstadcompetitie op de maandag- en donderdagmorgen. Met name de maandagmorgen
kan bogen op een flinke uitbreiding van de spelers. Ook de andere dagen waren goed bezet. Op
woensdagmorgen werd goed gebruik gemaakt van spelers uit den lande, die per keer onze baan
bezochten.
Clubdag
Deze werd weer door een groot aantal leden bezocht, goed weer, een fantastische sfeer,
afgesloten met een mooi buffet. De kleine bijdrage hiervoor werd graag voldaan.
Contacten Haarlem Bowls.
Gezamenlijke speeldag
Dit was weer een groot succes. Ook dit keer weer met een groot aantal deelnemers van Haarlem
Bowls. Gezellig, goed weer en een goed verzorgde lunch tegen een kleine vergoeding maakte
deze dag geslaagd.
Fusie.
Begin oktober 2017 is tot een status quo besloten. Bij Haarlem Bowls wist men niet hoe de
bestuurssamenstelling zou uitpakken door het wegvallen van Bob van Keulen. Echter met elkaar
hebben zij dit goed op kunnen vangen.
Samenwerking.
De onderlinge contacten met Haarlem Bowls verlopen zeer goed, de indoor
speeldagen dinsdag en vrijdag worden goed bezocht door beide verenigingen. Wel blijft
Haarlem Bowls de wintercontributie innen, immers, zij huren de OG hal. Om het hen wat
eenvoudiger te maken is door de indoorspelers van onze vereniging het speelgeld aan onze
vereniging overgemaakt, zodat de penningmeester dit bedrag als geheel kon overmaken aan
Haarlem Bowls.
Kampioenen.
Ook dit jaar waren leden van Ons Kinnehim goed vertegenwoordigd op de Nederlandse
Kampioenschappen. Dit leverde meerdere kampioenen op:
Outdoor:
N.K. fours
: Elly en Jan Dolieslager, Betty Schiltman, Frank de Vries.
N.K. singles heren: Frank de Vries
:
N.K. mix pairs
: Jan en Elly Dolieslager
N.K. pairs heren : Frans Poeltuyn , Simon Ouwerkerk
N.K. triples
: Elly en Jan Dolieslager, Frank de Vries
Indoor:
N.K. singles
: Wim van Belzen
N.K. Mix pairs : Maus van Tol (met partner Guurtje Copier)
Al met al mogen we spreken van een succesvol jaar 2018, We hebben we een zeer goed
georganiseerde en bloeiende vereniging, waar we trots op kunnen zijn.
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