Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei 2019
Bowlingvereniging Noordwijkerhout
Aanwezig
Bestuur

Leden
Genodigden
Volmachten

George van Kints (voorzitter en jeugdzaken), Désirée de Bruijn (secretaris),
Susan den Elzen (penningmeester), William van der Meij (wedstrijdzaken),
Patrick van Aarle (PR), Ria Bos (algemene zaken)
34 (incl. 6 bestuursleden)
Henk Oosterhuis (All American Bowling)
Ria Duivenvoorden aan Saskia Venderbosch

Afwezig met kennisgeving
K. van Aarle, J. van den Broek (erelid), C. van den Burg, J. Cederhout, J. van Dam, R. Damen, D. van Denzel, C. van
Duin, L. Jansen, M. van Lith, B. Megens, R. Persoon, T. Reeuwijk, A. Spijker, I. Timmers, W. Zwaan, NBF

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Dank aan de familie
Van der Meer voor hun hulp bij de catering en het ter beschikking stellen van de zaal. Dank aan Stephanie Bos voor
de hulp die ze vanavond zal geven met de beamer. Welkom aan Henk Oosterhuis van All American Bowling (AAB)
die straks een woordje zal doen namens het bowlinghuis.
2.
Vaststellen agenda
Bij agendapunt 11 wordt het subpunt ‘Jeugd’ toegevoegd waarna de agenda wordt vastgesteld.
Rond 21.00/21.15 uur zal een kleine pauze worden ingelast.
3.
Woordje Henk Oosterhuis en mogelijkheid tot stellen van vragen door de leden
AAB heeft wederom een goed seizoen gedraaid. Ook dit jaar zijn er weinig storingen geweest. In de tuin bij het
terras wordt een midgetgolf aangelegd. De vijver blijft en het geheel blijft toegankelijk voor de brandweer. Er
komt een kiosk te staan met ambachtelijk ijs. Op deze manier hoopt Henk ook de zomer goed door te komen.
Als er meer budget is worden er nieuwe bowlingbanen neergelegd en wordt er eventueel een nieuwe oliemachine
aangeschaft. Er is een grote verbouwing gepland in 2022.
Henk vraagt of er door het bestuur onderzoek gedaan kan worden of er meer pinfall is geweest. William meldt dat
hij daar al mee bezig is. Henk is blij met de vereniging en hoopt op meer leden.
Vragen van de leden aan Henk
Vraag: geruchten gaan dat er een bowling in de regio dicht gaat. Henk zegt dat hij weet over welke bowling het
gaat maar wil ivm de privacy geen naam noemen.
4.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2018
De notulen worden zonder wijzigingen en onder dankzegging vastgesteld en ondertekend.
6. Algemeen jaaroverzicht 2018-2019
Het jaaroverzicht wordt door Désirée voorgelezen (zie bijlage).
7. Financieel verslag 2018
Verslag financiële commissie (FC)
Susan geeft toelichting op de cijfers van 2018 (zie bijlage).
Daarna neemt Kees Westra van de financiële commissie het woord. Ivm zijn afwezigheid tijdens de controleavond
hebben de andere twee commissieleden de cijfers gecontroleerd en aan Kees overlegd. De commissie heeft de
financiële administratie over 2018 in orde bevonden. Kees wil ook nog even aan de leden meegeven dat het in
sommige gevallen mogelijk is om het banengeld in meerdere gedeelten te betalen. Neem vóór het begin van het
nieuwe seizoen altijd even contact op met de penningmeester.

Vaststellen financieel verslag 2018 en dechargeren bestuur
Het financieel verslag wordt vastgesteld en de vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde
beleid over 2018.
Benoeming nieuwe financiële commissie
De huidige commissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden.
De navolgende leden worden benoemd tot nieuwe financiële commissie in 2019:
1. Kees Westra 2. Cees van Duin (Noordwijk) 3. Saskia Venderbosch
8. Begroting 2019 en vaststellen tarieven 2019-2020
De penningmeester geeft uitleg over de begroting (zie bijlage).
Contributieverhoging NBF seizoen 2019-2020 en 2020-2021
Wegens de teruglopende ledenaantallen bij de landelijke verenigingen zag de NBF zich genoodzaakt de contributie
met € 10,- te verhogen. Om leden niet op kosten te jagen is tijdens de laatste bondsvergadering besloten om de
verhoging uit te smeren over de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021, dus 2 maal een verhoging van € 5,-.
Ondanks het feit dat het een fikse verhoging is, kon de vergadering wel zijn begrip hierover uitspreken. De nieuwe
tarieven voor het komende seizoen worden door de vergadering goedgekeurd.
Banengeld per persoon
Lidmaatschap Sportpas
Jeugd
18 -21 jaar
22 - 64 jaar
65+
dubbelleden
inschrijven nieuwe leden
inschrijven nieuwe leden jeugd
boete bij te late betaling
dubbelleden jeugd

€ 268,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30,00
50,00
55,00
50,00
30,00
10,00
5,00
10,00
15,00

De nieuwe tarieven zoals voorgesteld door de penningmeester en akkoord bevonden door de financiële commissie,
worden vastgesteld.
9. Sportverslag 2018-2019
Het sportverslag wordt door William voorgelezen (zie bijlage).
10. Verslag Public Relations 2018-2019
Het PR-verslag wordt door Patrick voorgelezen (zie bijlage). De filmpjes “George van Kints vrijwilliger van het
jaar” en het ingestuurde filmpje van BVN tijdens de sportverkiezing van het jaar worden aan de vergadering
getoond.
11. Wedstrijdzaken nieuwe seizoen 2019-2020
Wedstrijdschema
Het Oranjetoernooi is op 2 september 2019 dus de leagueavonden beginnen op 9/10/11 september.
De voorronden van de Verenigingskampioenschappen worden gehouden vanaf 6 januari 2019, de finale volgt op 19
januari 2020 (datum onder voorbehoud).
De Teamkampioenschappen worden gehouden op 18 mei 2020. De Algemene Ledenvergadering wordt in mei 2020
gepland.
Omdat 5 mei 2020 een officiële vrije dag is zal de dinsdagavond voor één keer uitwijken naar de donderdagavond
7 mei. Dit zal ook nog in de Pinpost worden gecommuniceerd.
Vraag: wie mogen er eigenlijk meedoen met het Oranjetoernooi?
Antwoord: iedereen mag meedoen, ook mensen van buitenaf. Inschrijven moet via de Oranjevereniging. Er mag niet
met eigen bal worden gegooid.
Bezetting leagueavonden
De maandag- en woensdagavond hebben elk 8 teams. Door enkele uitschrijvingen blijven er op de dinsdagavond
helaas maar 7 teams over.

Vraag: is het een idee om op de dinsdagavond een “spook-/pretteam” op te richten met leden van de maandag- en
woensdagavond. Je zou aan deze leden dan een vergoeding per speelavond kunnen vragen.
Antwoord: bestuur en leden vinden dit een heel leuk plan. Het bestuur zegt toe met dit idee snel aan de slag te
gaan en een mail rond te sturen naar de leden.
Jeugd
Het jeugdverslag 2018-2019 wordt door George voorgelezen (zie bijlage).
NKS: de banen zijn dit jaar gesponsord door AAB alsmede de limonade, waarvoor onze hartelijke dank.
G-Bowlen
AAB sponsort momenteel de banen op de donderdagmiddag waarvoor onze hartelijke dank.
Benoeming nieuwe wedstrijdleiders
De wedstrijdleiders van de avonden blijven ongewijzigd, waarvoor wederom onze dank.
Maandag
1) William vd Meij
2) Marco van der Lans
Dinsdag
1) George van Kints
2) Coby van der Burg
Woensdag
1) Aad van den Nieuwendijk
2) Saskia Venderbosch
Bedanken vrijwilligers
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die dit seizoen iets voor de vereniging hebben gedaan, al was het maar 2
uurtjes. Vele handen maken licht werk. Uit kostenbesparend oogpunt worden de vrijwilligers die structureel en
regelmatig iets binnen de vereniging hebben gedaan bedankt met een presentje. Zij gaan samen met het bestuur
bowlen bij Bowling Warmond. Mede vanuit het oogpunt ‘belangen warm houden/banden aantrekken’.
Tevens een hartelijk woordje en bedankje aan Henk Oosterhuis en de overige leden van de bediening, de
kascommissie en de leden die hun tijd hebben gegeven om de kinderen te begeleiden tijdens het NKS.
Jubilarissen
Er zijn dit jaar geen jubilarissen.
Nieuwe indeling Verenigingskampioenschappen (VK)
De VK zijn vrij duur voor de vereniging en er moet vaak op worden toegelegd (€ 10,- inschrijfgeld is helaas niet
voldoende). BVN heeft ieder seizoen te maken met een teruglopend aantal deelnemers. Om de kosten een beetje in
de hand te houden en het inschrijfgeld niet te duur te maken, legt het bestuur de volgende twee voorstellen aan
de vergadering voor:
Optie 1: op de huidige manier doorgaan, waarbij BVN moet bijleggen
Optie 2: een nieuw systeem waarbij geen dubbels meer worden gegooid.
Bij beide opties wordt uitgegaan van een maximaal aantal deelnemers van 72.

Optie 1
(huidig systeem)
Optie 2
(nieuw systeem)

Voorrondes
Singles
1 x 6 games

Voorrondes
Dubbels
1 x 4 games

Finale

Totaal aantal games

6 games

16

2 x 5 games

geen

5 games

15

Er komen verschillende opmerkingen van de leden:
2 x 5 games voorrondes is prima maar dan de finale gewoon 6 games = 16 games totaal
Wat als er toch 80 deelnemers zijn? Bestuur: dat wordt te duur. Dus schrijf op tijd in want vol = vol
9 series (3 op een avond) van 8 man in de 1e week. 2e week kan je dan kopiëren. Uiteraard kan er onderling geruild
worden, dus dat een lid alles in de 1e of 2e week gooit.
Een ander oliepatroon dan tijdens de leagueavonden neerleggen zodat er meer competitie is. Niet iedereen is het
daarmee eens omdat dit voordeliger kan zijn voor de technische bowlers.
Na handopsteking wordt met meerderheid van stemmen optie 2 door de vergadering aangenomen, maar met de
aanpassing dat er in de finale gewoon 6 games worden gegooid (totaal aantal games wordt dus 16 ).

12. a) Beleidsplan 2019-2023

Er is een beleidsplan opgesteld dat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, over meer jaren wordt uitgespreid.
Ria haalt de belangrijkste zaken aan en de leden kunnen vragen stellen.
Vraag: komen de uitgenodigde scholen alleen uit Noordwijkerhout? Waarom wordt Hillegom niet meegenomen?
Antwoord: alle scholen die zijn ondergebracht bij de Sophiastichting zijn uitgenodigd en het is nu vol. Hillegom kan
er niet meer bij.
Vraag: waarom staan er geen scores in de krant? De bridge staat er wel altijd in.
Antwoord: we leveren iedere keer netjes in maar we zijn afhankelijk van wat de krant plaatst. Tevens is het
moeilijk omdat enkele bowlingteams de naam dragen van een bedrijf en dat zou dan sluikreclame zijn.
Het beleidsplan 2019-2023 wordt voor de aankomende 4 jaar door de vergadering jaar aangenomen.
12. b) Jaarplan 2019-2020
Ria geeft uitleg over de belangrijkste zaken uit het jaarplan (zie bijlage). Er zijn geen vragen.
Het jaarplan 2019-2020 wordt door de vergadering aangenomen.
13. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn George van Kints (voorzitter), Susan den Elzen (penningmeester) en William van der
Meij (lid).
George wordt met algehele stemmen door de vergadering herkozen in zijn huidige functie.
Susan wordt met algehele stemmen door de vergadering herkozen in haar huidige functie.
William wordt herkozen als bestuurslid.
Vacante functies/werkzaamheden
De voorzitter doet een oproep voor vacante functies/werkzaamheden binnen en buiten het bestuur en legt er de
nadruk op dat een verschillende taak door meerdere personen tegelijk gedaan kan worden.
14. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Vraag: kan de puntentelling op de leagueavonden makkelijker? Geen totaal aantal punten van 20 maar 8, zoals in
Leiden. Daar krijg je per game en bij het winnende eindtotaal 2 teampunten en geen individuele punten.
Antwoord: niet iedereen vindt dit een leuke puntentelling dus het blijft bij het oude.
Vraag: kunnen de cijfers en letters op het scorebord groter?
Antwoord: Henk heeft alles al geprobeerd en zoals het nu is, is de beste instelling.
Vraag: waarom zijn er shirts met alleen AAB erop? Waarom zet je hier ook niet BVN op? Op die manier promoten
we zowel het bowlinghuis als de vereniging als we buiten spelen.
Antwoord: we zijn samen met Henk al hiermee bezig.
Vraag: in de Pinpostrubriek Hoe Heurt Het Eigenlijk? is wel eens geschreven dat men in gelijke shirts moet spelen.
Op de woensdagavond wordt deze regel wel eens overtreden. Staan hier nog sancties op?
Antwoord: in het Huishoudelijk Reglement staat beschreven dat hier sancties op staan. Maar inderdaad wordt
hier niet altijd door het bestuur op gelet. Goede reminder voor het nieuwe jaar.
Vraag: de prijzen voor hoogste game en hoogste serie vallen vaak bij dezelfde spelers. Kan dit anders zodat ook
andere spelers meer kans maken op deze prijs?
Antwoord: dat is het onderzoeken waard. Misschien kunnen we iets met individuele scores. Marco van der Lans,
Peter Voorham en Patrick van Aarle gaan dit bekijken en komen met een opzet.
Vraag: geruchten gaan dat er weer een bowling gaat stoppen. Wat doet het bestuur hieraan om deze mensen in te
lijven.
Antwoord: de naam van Bowling Sassenheim is gevallen maar dit is niet zeker. Zou vreemd zijn want er wordt om
nieuwe leden gevraagd. Maar als het bestuur ter ore zou komen dat zij stoppen dan zal het bestuur inderdaad
kijken of men lid wil worden bij BVN. Sassenheim is overigens geen NBF lid.
Vraag: bowling Warmond heeft 1 lid. Dit kan toch geen vereniging zijn?
Antwoord: toch is Lucky Bowling officieel NBF lid. Inmiddels zijn er wel meer leden.
Voorstel bestuur: er geldt nu een handicap van 80% van 190 met een maximum handicap van 55. Een aantal spelers
komen onder het gemiddelde van 122. Zij zouden het nooit winnen van een sterkere speler. Voorstel is om de
handicap te verhogen naar 72 zodat ook mindere spelers punten kunnen behalen. De vergadering gaat akkoord met
het voorstel.
Vraag: misschien moeten we dan ook de blind score aanpassen. Het is nu te makkelijk om van de BS te winnen.
Antwoord: William gaat kijken hoe hij dit dichter bij elkaar kan krijgen.
Opmerking bestuur: aan de NBF wordt gevraagd of miv het volgende seizoen de G-bowlers lid kunnen worden van
BVN/NBF.

Na de rondvraag neemt Kees Westra het woord en bedankt het bestuur namens de leden van de woensdagavond
voor hun inzet. De bestuursleden krijgen een presentje uitgereikt. Ook Henk en de beheerder van de zaal worden
bedankt en krijgen een presentje overhandigd.
15. Sluiting vergadering
De vergadering wordt onder dankzegging gesloten om 22.28 uur. De voorzitter nodigt iedereen uit om nog gezellig
een drankje te doen. Het hapje wordt aangeboden door AAB, waarvoor onze hartelijke dank.

Voor akkoord:
Noordwijkerhout, *** mei 2020

_____________________________

_____________________________

G. van Kints,
voorzitter BVN

D. de Bruijn-Neijenhuis
secretaris BVN

Bowlingvereniging Noordwijkerhout

Jaarverslag bestuur 2018/2019
Ik geef puntsgewijs wat zaken weer die het afgelopen seizoen de revue hebben gepasseerd:
- De vorige Algemene Ledenvergadering is gehouden op 29 mei 2018. Aftredend en herkiesbaar waren
toen Désirée de Bruijn (secretaris) en Ria Bos (lid). Beiden werden door de vergadering herkozen.
- Op voordracht van het bestuur is Patrick van Aarle tijdens de ALV gekozen tot lid van het bestuur.
Zijn voorkeur ging uit naar de PR-functie.
- Bij de start van het seizoen op 1 september, bestond het totale ledenbestand uit 92 personen,
waarvan 2 ereleden - John van den Broek en Myriam van der Valk – en 2 jeugdleden. Vorig seizoen
waren er aan het begin van het seizoen 91 leden. Een verschil van plus 1 dus. Lopende het seizoen
hebben we ook weer 2 nieuwe leden mogen verwelkomen waardoor de teller momenteel op 94 leden
staat.
- Tot op heden zijn er 8 bestuursvergaderingen geweest en zijn er 5 pinposten de deur uit gegaan.
- In juni is de bondsvergadering van de NBF geweest. Hierbij aanwezig waren: Ria, Susan en Désirée.
Het belangrijkste item was de verhoging van de contributie. Daarover hoort u straks meer van
Susan.
- Met het versturen van de contributiefacturen bleek dat sommige leden deze niet hadden ontvangen.
Daartoe is een testmail gestuurd naar de leden om te kijken bij wie dit het geval was.
- In oktober heeft het bestuur een brief ontvangen van de NBF met de mededeling dat er een
klankbordgroep opgericht gaat worden. De NBF heeft aan alle leden de oproep gedaan mee te
denken en aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten hiervoor. Het bestuur heeft hierover geen
terugkoppeling gehad en ook de uitslag hierop niet meer gehoord.
- In november 2018 is George van Kints in Noordwijkerhout gekozen tot vrijwilliger van het jaar
2017/2018. Hieraan zat een leuk bedragje gekoppeld, te spenderen door BVN.
- In november 2018 heeft het bestuur Jan de Jong voorgedragen als Sportman van het jaar 2018.
Helaas is hij niet genomineerd. Wel zijn George, William en Susan naar de feestavond geweest
omdat het bestuur met een promotiefilmpje van de BVN hoopten op de vrijwilligersprijs van €
1.000,-. Helaas hebben we dit bedrag niet in ontvangst mogen nemen, maar het is zeker het
vermelden waard dat we het best goed hebben gedaan: we hadden het 4 na leukste filmpje, oftewel
de 5e plek
.
- Ook dit seizoen hadden we helaas weer triest nieuws te melden. In november 2018 is oud bowlingen bestuurslid Mary van Dijk na een slopende ziekte op 59-jarige leeftijd overleden. George en
Désirée zijn naar de crematie geweest.
- In de Pinpost van april stond dat de BVN een nieuw websiteadres heeft: bvn19.nl en dat het oude
bowlingverenigingnoordwijkerhout.nl zou komen te vallen. Dit is maar gedeeltelijk waar. Om
technische redenen hebben we het nieuwe, korte websiteadres aangemaakt, maar beide adressen
kunnen worden gebruikt. De lange versie komt dus niet te vervallen.
Désirée de Bruijn, secretaris
BVN Financieel Verslag 2018
U heeft de cijfers over 2018 digitaal ontvangen. We laten ze dit jaar ook weer zien op het scherm,
zodat u makkelijk mee kunt kijken.
We hebben in 2018 een aantal ‘Bijzondere sponsorbedragen’ ontvangen. Zo hebben we een
subsidieaanvraag gedaan bij het Meerlandenfonds, en daar EUR 445 voor ontvangen.* Dit bedrag is
bestemd voor het G-bowlen. Tevens heeft een anonieme sponsor EUR 250 gesponsord, wat bedoeld is
voor het NKS en/of het G-bowlen.*
Bij het opstellen van de begroting over 2018 zijn we uitgegaan van een positief saldo van € 218.* We
hebben het jaar afgesloten met een voordelig saldo van € 66.* Het resultaat is dus iets lager dan
begroot. Ik bespreek de belangrijkste verschillen:
Zo hadden we in seizoen 2017-2018 een andere baanbezetting (4-mans league op de dinsdag en op de
woensdag kwam er in de loop van het seizoen een baan bij. Hierdoor zit er een verschuiving in het

banengeld (zowel inkomsten als uitgaven, effect van EUR 400 tov de begroting).*
Aan de andere kant hebben we dus een aantal sponsorbedragen ontvangen die niet begroot waren, en er
wordt bespaard op de administratiekosten* (bankkosten) door de overstap naar de Regiobank. Dit
bespaart ons elke maand ongeveer EUR 10.
Het jubileumfeest van 2018 hebben we uit onze jaarinkomsten betaald, waardoor we de reserve niet
hoefden aan te spreken. Ook hebben we dit jaar weer EUR 1000 toe kunnen voegen aan deze reserve,
en staat er nu ruim EUR 3000 beschikbaar voor het volgende feest.
Zoals andere jaren, staan er weer een aantal vooruit ontvangen bedragen op de balans.* Dit zijn het
saldo van de jackpot en het banengeld wat al ontvangen is voor het jaar 2019.* Ook staan er nog
bedragen van het Victorhuis en AAB als te betalen; die hebben betrekking op het jaar 2018 en worden
daarom hier meegenomen.*
Er staat ook een bedrag aan kortlopende vorderingen op de balans.* Dit betreft deelnamegeld VK en
een stukje nog te betalen banengeld.
Alles bij elkaar heeft dit gezorgd voor een stijging in het vermogen van iets meer dan EUR 1000.
27 april 2019, Susan den Elzen, penningmeester
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Sportverslag 2018-2019
We zijn dit jaar begonnen met het oranjetoernooi tijdens de kermisweek in Noordwijkerhout.
Bij de senioren een volle bak en bij de jeugd zo’n 40 deelnemers.
In september gaan we ook weer beginnen met het oranjetoernooi.
Verenigingskampioenschappen
In Januari hebben we de verenigingskampioenschappen gespeeld. Net als vorig seizoen zat het niet
helemaal vol! De algehele kampioenen. Désirée de Bruijn en William vd Meij

De kampioenen per klasse!
Heren A/B William vd Meij
C John Bos
D Jaap Cederhout

197.5
181.13
154.56

Dames A/B Désirée de Bruijn
C/D Denise vd Slot

159.44
151.31

Bij de dubbels waren Marco en Bart eerste en bij de dames waren dat Denise en Thea
Désirée en William mogen dit jaar weer deelnemen aan de DDK.
D.D.K
Désirée de Bruijn en William van de Meij hebben afgezien van deelname aan de dag der kampioenen.
Ton Zandboer cup
We hebben dit jaar 2 Hcp teams ingeschreven voor de TZC. Een heren team en een dames team.
Ook hadden we dit jaar een scratch team. De opzet van de TZC was dit jaar weer terug naar zoals het
begonnen is. Er wordt geloot voor één thuis of uit wedstrijd.
Het damesteam moest uit tegen Heerhugowaard en konden het niet bolwerken tegen hun team zodat
zij werden uitgeschakeld.
Het heren team moest ook uit tegen Haarlemmerliede en zij konden wel winnen dus zij mochten nog een
ronde verder. De volgende wedstrijd was thuis tegen de BV Nijmegen. De eerste game werd nog
gewonnen maar daarna kwamen zij tekort zodat zij uitgeschakeld werden.
Het scratch team moest een uitwedstrijd spelen tegen de winnaar van vorig jaar Julianadorp dus dat
zou wel heel moeilijk worden om daar van te winnen! Dat lukte dus ook niet zodat zij ook werden
uitgeschakeld.
De Huisleague
Voor aanvang van dit seizoen ben ik met een paar leden van de verschillende avonden bij AAB geweest
en hebben we 4 verschillende oliepatronen uitgeprobeerd. Het was een unaniem besluit van de leden om
te gaan voor het Middle Road patroon met een lengte van 38 ft.
Ook voor volgend seizoen zal ik weer een paar leden uitnodigen om verschillende patronen te proberen
en er dan een uit te kiezen waar we dan het komend seizoen op gaan bowlen!
De uitslagen van de drie speelavonden.
Maandag Kampioen Veni Vidi Vici tweede Split Happens en derde Spare Me
Dinsdag Kampioen BP Kok tweede T.B.S. en derde Peut Abswoude.
Woensdag Kampioen Warmerdam tweede t Lieverdje en derde de Bam.
Maandag 20 mei zijn de teamkampioenschappen gespeeld.
Kampioen van seizoen 2018-2019 is geworden Warmerdam met op een tweede plaats BP Kok en derde
Bam. Warmerdam heeft dus de wisselbeker mee naar huis gekregen maar omdat die al vol zit met de
kampioenen van de afgelopen jaren krijgen zij straks een nieuwe met een plaatje van dit jaar.
Er zijn nog wat bijzondere prestaties die ik wil benoemen:
Aan de Nederlandse kampioenschappen B hebben drie van onze leden meegedaan.
Toine van Es is daar 23ste geworden met een gemiddelde van 198.17
Tim Jansen is daar als 8ste geëindigd met een gemiddelde van 204.83
En Jan de Jong heeft daar een zeer mooie derde plek behaald met het geweldige gemiddelde van
216.08
Hoogtepunt was toch wel een game van Jan in de voorronde van 297 waarvoor hij op zijn league avond
een oorkonde heeft ontvangen van de NBF.
Jan heeft daarna ook nog meegedaan met de Nederlandse kampioenschappen in de klasse A maar daar
kon hij niet het niveau halen van wat hij in de B klasse bowlde.

Tim en Toine hebben een Hcp toenooi in huizen gewonnen en hebben afgelopen weekend hun titel
verdedigd maar met dit schrijven weet ik nog geen uitslagen.
William van der Meij, Wedstrijdzaken BVN
Jaarverslag Jeugd 2018-2019
Zoals u allen weet hebben wij als vereniging momenteel geen eigen jeugd,
Maar dat betekend niet, dat wij ons niet bezig houden met de JEUGD !
Als vereniging hebben wij ons met de volgende JEUGD-activiteiten bezig gehouden;
NK-Schoolbowlen 2017-2018:
-Dit jaar hebben wij het toernooi samen georganiseerd met:
Kirsten Mollema – Sportcoach, Sportbedrijf Noordwijk en
Micha Luttik – Vakleerkracht bewegingsonderwijs (Sofia-scholen)
-Met dank aan de vrijwilligers van onze vereniging en van AAB.
-Met name dank aan de eigenaar van AAB, welke 9.middagen de banen heeft gesponsord.
- Uit heel Nederland hebben 246 teams mee gedaan in de voorronden NKS.
Dit jaar zowel voor de groepen 5-6 als 7-8.
-In Noordwijkerhout hebben 72 teams met 220 kinderen mee gedaan aan de voorronden
Van groep 5-6 waren 8.teams geplaatst voor de finale dag
Van groep 7-8 waren 9.teams geplaatst voor de finale dag, welke op 9maart j.l.
plaats vond in Warmond.
-Een groot feest met veel toeschouwers, zeker toen de finale-uitslag bekend werd:
Zeer verrassend dit jaar en voor het eerst in de geschiedenis van het NKS, dat er zowel in de klasse 56 als 7-8 een winnaar uit Noordwijkerhout kwam !!!
Nationaal kampioen Schoolbowlen 5-6: “de Gezouten Kegeltjes” van de Victorschool
Nationaal kampioen Schoolbowlen 7-8: “de Strikers” van de Prinsenhof.
Een geweldige prestatie!!
en een prima promotie voor het bowlen en jeugd.
G-Bowlen / Rivierduinen:
-1x per maand wordt er door de gediplomeerde trainer van onze vereniging (George) ondersteuning
verleend aan AAB, welke het mogelijk maken voor cliënten van Rivierduinen om een uurtje te komen
bowlen.
-Ook dit jaar was er vanuit de Rivierduinen weer heel veel animo.
Sjors Sportief:
Sjors Sportief Sjors Creatief is een landelijk organisatie die de jeugd wil laten kennismaken met
verschillende sportieve en/of creatieve activiteiten uit je eigen gemeente.
Sportbedrijf “Noordwijk” begeleidt dit voor Noordwijkerhout/de Zilk.
Ook onze vereniging heeft als aanbieder daaraan meegedaan, zodat kinderen de mogelijkheid hebben
om voor 1,2,3 of 4keer een uurtje te bowlen onder begeleiding van onze Jeugdtrainer.
-Hiervan hebben in totaal 13 kinderen gebruik gemaakt.
-Met wederom dank aan AAB voor de sponsoring van de banen, waardoor dit gratis kon worden
aangeboden.
Helaas hebben we moeten constateren dat ondanks de vele inspanningen, dit niet heeft mogen leiden
tot nieuwe jeugdleden .
27-05-2019, George van Kints, Jeugdzaken BVN.

PR verslag 2018-2019
Mijn eerste PR verslag voor Bowling Vereniging Noordwijkerhout:
De doelstelling PR bestuurslid is ervoor te zorgen dat we als Bowling Vereniging Noordwijkerhout
zichtbaar zijn en blijven in de regio om zo potentiele nieuwe leden warm te maken en lid te laten
worden van onze vereniging.
Het “in the picture” zijn van BVN hebben we op de volgende manieren gedaan:
Onze facebook pagina
Ria en Stephanie zetten regelmatig nieuwtjes, foto’s, video’s van onze vereniging op deze pagina, met
als doel zichtbaar zijn op social media.
Website: bowlingverenigingnoorwijkerhout.nl
Hier vind je als lid van de vereniging alles over de vereninging en leaque avonden.
Tevens kan je potentiele nieuwe leden verwijzen naar de site om zo benodigde informatie tot zich te
krijgen.
Aansluiten bij vergaderingen van sportraad Noordwijk/ Noordwijkerhout
Wij als bestuur gaan naar de vergaderingen om zo onze vereniging in beeld te krijgen bij de sportraad.
Ook om daar aan te geven waar wij als vereniging tegenaanlopen bij het werven en behouden van leden,
inspiratie halen bij andere verenigingen om zo niet elke keer opnieuw het wiel te hoeven uit te vinden.
Vergaderingen van NBF bijwonen
Een afvaardiging van het Bestuur gaat naar de vergadering van NBF om bij de NBF zichtbaar te blijven
en om ons een stem te geven bij besluitvorming
Meedoen met de grote club actie
Doordat we als vereniging meedoen aan de grote club actie, spelen we ons in de kijker bij onze
familieleden, vrienden en kennissen.. Dit jaar heeft de actie €256 voor onze kas opgeleverd. Voor
volgend jaar hoop ik dat dat bedraag aanzienlijk hoger is als we allemaal nog actiever loten gaan
verkopen.
Aanvraag bijdrage voor G-bowlen bij Meerlanden Fonds.
Ik heb bij het meerlandenfonds een aanvraag gedaan voor bijdrage om G-bowlen meer vorm te kunnen
geven. We hebben voor de vereniging een check ter waarde van €445 gekregen. Dit geld kan de
verenging gaan inzetten om een competitievorm van G-bowlen op te zetten en evt de G-bowlers lid te
maken van onze vereniging
Meedoen met teams aan Ton Zandboer Cup
U heeft net in het sportverslag gehoord hoe dat afgelopen is.
Nederlands Kampioenschap Schoolbowlen
BVN heeft samen met All American Bowling weer het school bowlen georganiseerd voor de scholen van
Noordwijkerhout
Dit jaar waren er voor het eerst ook groep 5 en 6 aanwezig.
De finale woerd in Warmond gespeeld en daar werden zowel goep 5&6 al groep 7&8 nederlands
kampioen schoolbowlen.
League uitslagen worden wekelijks naar Week en streekbladen toegezonden
Elke week krijg ik van William de scoreverwerking van afgelopen speelweek. Deze scores zend ik naar
verschillende regionale weekbladen, zoals blik op Noordwijkerhout, bollenstreek omroep, Leidsdagblad
weekendkrant en woensdagkrant om te publiceren. Helaas met weinig resultaat
Onze voorzitter is door de vereniging voorgedragen voor vrijwilliger van het jaar.
George is mede door bestuursleden aan gedragen tot vrijwilliger van het jaar.
George werd in de schelft in Noordwijkerhout verkozen als vrijwilliger van 2018.
Joost, Ria, Jan en Tim en Toine hebben meegedaan aan verschillende toernooien in het land.
Resultaat heeft u kunnen horen in het sportverslag.
Door dit soort toernooitjes wordt BVN ook zichtbaar.
Mocht u ook een toernooi ergens spelen, geef dat dan door aan ons. Dan maken wij er bekendheid aan
via onze kanalen facebook, website en pinpost
Voor zover mijn eerste PR verslag voor BVN.
Patrick van Aarle

