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7 mei 2020
Beste leden van Bowlingvereniging Noordwijkerhout,
Het is een moeilijke tijd voor ons allemaal en uiteraard staat onze gezondheid voorop. Ik hoop ook dat alle
leden gezond zijn en niet zijn getroffen door het Corona Virus.
All American Bowling heeft gebruik gemaakt van alle financiële hulpmiddelen die er beschikbaar zijn om
deze moeilijke tijd door te komen. Het is voor ons belangrijk zo snel als mogelijk onze gasten weer te
kunnen ontvangen. Een aantal maatregelen zijn al even genoemd in een email van het bestuur van BVN.
Zoals op 6 mei mede gedeeld tijdens de laatste persconferentie, gaan wij vanaf maandag 1 juni, als dat kan,
weer open. In juni mogen wij maximaal 30 gasten ontvangen inclusief personeel en het terras en minigolf
gaan open met de 1,5 meter regel. Uiteraard zijn de leden van harte welkom.
Binnen is alles op reservering, stuur een email of bel ons zodat wij een baan of tafel voor jullie kunnen
reserveren via reserveringen@allamericanbowling.nl
De leden kunnen dan natuurlijk gebruik maken van de waardebon die zij hebben gekregen ter compensatie
van de baancontributie.
Wij zijn erg blij dat wij weer open kunnen al is het met alle verplichte maatregelen en hopen snel weer
terug te zijn bij het nieuwe normaal.
Ik wil bij deze alle leden en het bestuur bedanken voor hun inzet en het meedenken inzake het uitgegeven
van cadeaubonnen aan de leden ter compensatie van de betaalde baancontributie.
Dit is net als alle maatregelen een enorme steun in de rug en wij zijn jullie hiervoor zeer erkentelijk.
Blijf de BVN trouw als lid en blijf vooral gezond en tot gauw.
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