Bowlingvereniging Noordwijkerhout

Jaaroverzichten seizoen 2019-2020 behorend bij de ALV 2020
AGENDAPUNT 6: jaarverslag Bestuur 2019-2020
- De vorige Algemene Ledenvergadering is gehouden op 27 mei 2019. Aftredend en herkiesbaar waren
toen George van Kints (voorzitter), Susan den Elzen (penningmeester) en William van der Meij (lid).
Alle drie werden door de vergadering herkozen.
- Bij de start van het seizoen op 1 september 2019, bestond het totale ledenbestand uit 97 personen,
waarvan 2 ereleden - John van den Broek en Myriam van der Valk – 2 juniorleden tot 18 jaar, 1
juniorlid tot 21 jaar, 7 G-bowlers en 1 begeleider. Vorig seizoen waren er aan het begin van het
seizoen 92 leden. Een verschil van plus 5 dus. Lopende het seizoen hebben we ook weer 2 reguliere
leden en 3 G-bowlers mogen verwelkomen waardoor de teller momenteel op 102 leden staat.
- Omdat op de dinsdagavond een baan vrij is, is gepoogd een “pretteam” samen te stellen om deze baan
op te vullen. Helaas waren hier te weinig aanmeldingen voor, waardoor dit helaas niet van de grond is
gekomen.
- Enkele leden van het bestuur zijn naar een informatiebijeenkomst geweest voor penningmeesters.
- Afval loont! stopt er in december mee. Er kan geen oud papier, textiel, etc. meer worden ingeleverd
in Noordwijk voor verenigingen dus helaas kan BVN hiermee geen geld meer “verdienen”.
- In verband met de viering 75 jaar vrijheid Noordwijk had BVN het plan opgepakt om in juni een
Veteranen Bowling Toernooi te organiseren. Hierin zouden we de veteranen en schooljeugd uit
Noordwijk willen betrekken. Subsidie hiervoor was aangevraagd en toegekend (Susan zal dit later ook
nog noemen in haar financiële verslag), maar door het coronavirus is daar de klad in gekomen.
Hopelijk kunnen we dit toernooi nog organiseren in het najaar.
- Nav een oproep in de Pinpost voor een vertrouwenspersoon binnen de vereniging, heeft Bert Megens,
lid op de woensdagavond, zich aangemeld. Gezien zijn achtergrond de juiste persoon voor deze
functie. In de volgende Pinpost zal Bert zich voorstellen.
- Op 12 maart komt de competitie van BVN stil te liggen wegens de genomen maatregelen ivm het
coronavirus.
- Besloten is om de ALV 2020 van BVN in digitale vorm te gaan doen ivm het virus.
- Tot op heden zijn er 7 bestuursvergaderingen geweest (waarvan een aantal via skype) en zijn er 5
pinposten de deur uit gegaan.
- De jaarlijkse bondsvergadering van de NBF, die meestal in juni wordt gehouden, is uitgesteld tot
nader order.
- Ook dit seizoen helaas weer triest nieuws te melden. In maart 2020 is Ben Persoon, oud-bowlinglid en
echtgenoot van Rineke Persoon (team Net Niet) op 73-jarige leeftijd overleden. Helaas kon wegens
het Coronavirus niemand van het bestuur naar het afscheid toe.
Désirée de Bruijn, secretaris
______________________
AGENDAPUNT 9: Sportverslag 2019-2020
We zijn dit jaar begonnen met het oranjetoernooi tijdens de kermisweek in Noordwijkerhout.
Het was al weer het 14de jaar dat we dit hebben georganiseerd. Bij de senioren een volle bak en bij de
jeugd zo’n 40 deelnemers. We hopen in september als de maatregelen het toestaan dit voor de 15de
keer weer te organiseren met de Oranjevereniging.

Dag der kampioenen (DDK)
Désirée de Bruijn en William van de Meij hebben afgezien van deelname aan de Dag der kampioenen.
Verenigingskampioenschappen
In Januari hebben we de verenigingskampioenschappen gespeeld. Net als vorig seizoen zat het niet
helemaal vol !
De kampioenen per klasse
Heren
A/B William vd Meij
186.31
C
Ted v Buuren
176.13
D
Wijnand Zwaan
162.63

Dames
A/B Susan Jansen
C/D Froukje vd Meer

163.63
163.00

De algeheel kampioenen: Susan Jansen en William vd Meij
Zij mogen dit jaar deelnemen aan de DDK.
Verenigingskampioenschappen 2021: niet meer in januari
Voor volgend seizoen gaan we de kampioenschappen in maart spelen. Dit doen we omdat de NBF in maart
een datum heeft vrij gehouden voor de finales van de verenigingskampioenschappen. Op deze datum
worden er geen toernooien gehouden zodat ALLE verenigingen dan hun finale spelen.
U zult de datum in het wedstrijdschema terug vinden.
Citaat uit de brief van de NBF:
Verplichte datum voor Verenigingskampioenschappen! Op verzoek van meerdere verenigingen is een
vaste datum voor het spelen van verenigingskampioenschappen na overleg met het NVB (Nederlandse
Vereniging van Bowlingondernemers) weer in ere hersteld. In plaats, zoals vroeger gebruikelijk was, één
datum in januari wordt nu het weekend van 13 en 14 maart vrijgehouden voor het spelen van jullie
verenigingskampioenschappen.
Ton Zandboer Cup (TZC)
We hebben dit jaar 1 Hcp team ingeschreven voor de TZC en 1 scratch team. De opzet van de TZC was
om dit jaar weer terug naar het systeem gegaan waar ooit mee begonnen is. Er wordt geloot voor 1
thuis- of uit-wedstrijd.
Het Hcp team kon een thuiswedstrijd spelen tegen Gouda. Zij wonnen deze wedstrijd met 2133 tegen
1987 voor Gouda.
Het scratchteam moest uit spelen tegen Nieuwengein. Zij verloren deze pot met 2479 pins voor
Nieuwegein en 2433 pins voor Noordwijkerhout. Dus met een gemiddelde van bijna 203 scratch zijn zij
uitgeschakeld.
Door de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de NBF het vervolg van de TZC geannuleerd.
De Huisleague
Vóór 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 Broadway patroon met een lengte van 37 ft.
Ook voor volgend seizoen zal ik weer een paar leden uitnodigen om verschillende patronen te proberen
en er dan 1 uit te kiezen waar we dan het komend seizoen op gaan bowlen!
Door de maatregelen omtrent het virus hebben we besloten om, net zoals zoveel verenigingen, onze
competitie vroegtijdig te beëindigen. Dat betekent dit jaar geen kampioenen en ook geen

teamkampioenschappen. De pinfall na 21 speeldagen zal aan de NBF worden doorgegeven voor het
pasgemiddelde voor het seizoen 2020-2021.
Er is nog een bijzondere prestaties die ik wil benoemen
Ria Duivenvoorden is in haar klasse C met hcp Nederlands kampioen geworden.
Door deze prestatie hebben wij als bestuur gemeend Ria voor te dragen als sportvrouw van het jaar in
de gemeente Noordwijk. Uit alle inzendingen was Ria genomineerd bij de laatste 3. Helaas is Ria bij de
verkiezing als 3de geëindigd.
We hopen dat de maatregelen in september zo zijn dat we onze competitie kunnen beginnen met in
achtneming van de maatregelen die er dan nog zijn.
William van der Meij, Wedstrijdzaken BVN
______________________

AGENDAPUNT 10: jaarverslag G-Bowlen/Rivierduinen 2019-2020
Dit jaar waren wij zeer verheugd met een nieuwe “afdeling” binnen het bowlen. 11 nieuwe leden die zich
hebben aangemeld bij onze vereniging. Deze 11 nieuwe leden zijn van GGZ instelling Rivierduinen.
Door een speciale regeling van de NBF kunnen deze leden 2x per maand bij ons spelen. Voorlopig nog
alleen op donderdag maar het is de bedoeling dat er in de toekomst een aparte league komt voor mensen
met een beperking.
De vereniging zorgt samen met de begeleiding van Rivierduinen voor een veilige sportomgeving voor deze
kwetsbare groep.
Helaas hebben wij ook hier door het coronavirus vroegtijdig moeten stoppen met bowlen. Dit tot groot
verdriet van de mensen want het is voor hen een uitje. Maar als het weer mag gaan we vol plezier verder
met deze groep.
AAB bedankt voor de gastvrijheid en Nelleke Messemaker en Bart vd Zwart voor de begeleiding.
George van Kints, Begeleider BVN G-Bowlen
______________________
Agendapunt 11: jaarverslag Jeugd 2019-2020
Dit jaar kan ik kort zijn over onze eigen jeugdleague, want die hebben we helaas niet. Maar dat betekent
niet dat wij ons niet bezig houden met de JEUGD !
NK-Schoolbowlen (NKS)
Met trots kan ik zeggen dat we een overweldigend aantal inschrijvingen hebben gekregen voor de
voorrondes van het NKS-2020; 146 teams hebben zich ingeschreven, met in totaal 438 kinderen van de
groepen 5-6 en 7-8 van de basisscholen. We hadden dit jaar een record aantal deelnemers.
Na 4 speelweken hebben we helaas door het coronavirus halverwege de voorrondes stil moeten leggen;
het was toen verboden om verder te gaan en het bowlinghuis moest ook sluiten.
Jammer genoeg hebben maar 85 van de 146 teams kunnen spelen. Ook de finale werd afgelast zodat er
geen enkele mogelijkheid was om verder te gaan. Maar we hopen dat we volgend jaar uiteraard weer
met heel veel zin de NKS-voorrondes mogen en kunnen organiseren.
Ik wil alle vrijwilligers die als baancoach of achter de wedstrijdtafel geholpen hebben heel erg
bedanken en ik hoop volgend jaar weer een beroep op ze te mogen doen. Ook bedank ik Kirsten Mollema

van sportbedrijf Noordwijk en Micha Luttik van Basisschool De Prinsenhof voor het vele werk dat ze
gedaan hebben achter de schermen.
Verder bedanken we de sportraad voor de subsidie die deze voorrondes mede mogelijk hebben gemaakt.
En “ last but not least “; het hele team van All American Bowling voor de gastvrijheid en Henk
Oosterhuis voor de sponsoring.
George van Kints, Coördinator NKS
______________________
Agendapunt 12: PR verslag 2019-2020
Aangezien Patrick het op zijn werk enorm druk heeft met alle perikelen rondom het coronavirus maak ik
dit jaar het PR verslag.
Ook dit jaar proberen we zoveel mogelijk “aan de weg te timmeren”.
Een greep uit de activiteiten:
➢ Facebook
Stephanie en ik zetten regelmatig nieuwtjes, foto’s, video’s van onze vereniging op onze pagina.
➢ Website bowlingverenigingnoordwijkerhout.nl
Alle informatie die je van BVN nodig hebt staat op de website. Lenco is onze webbeheerder.
Wanneer hij de informatie aangeleverd krijgt staat het er vaak binnen een uur op, waarvoor dank.
➢ Aansluiting bij Sportraad Noordwijk
BVN is aangesloten bij de Sportraad Noordwijk. Zo kunnen we daar aangeven waar wij als vereniging
mee te maken hebben, zoals het werven en behouden van leden. Ook halen we inspiratie bij andere
verenigingen om niet elke keer opnieuw het wiel te hoeven uitvinden.
➢ Vergaderingen van NBF bijwonen
Een afvaardiging van het bestuur gaat naar de bondsvergadering van NBF om een stem te hebben bij
besluitvorming. Ook hebben we regelmatig contact met de NBF over onderwerpen die binnen het
bowlingwereldje spelen. Wij zijn bij de NBF zeker geen onbekende vereniging.
➢ Meedoen met de Grote Club Actie
Dit jaar heeft de actie slechts € 156,30 voor onze kas opgeleverd. Voor volgend jaar moeten we dat
bedrag hoger kunnen maken door meer loten te verkopen.
➢ Bijdrage MeerlandenFonds.
Omdat we vorig jaar een bijdrage uit het Meerlandenfonds hebben ontvangen hebben we de
deelnemers van het G-bowlen lid kunnen maken van onze vereniging. Ook dit jaar hebben we gelden
voor het G-bowlen ontvangen vanuit andere hoeken, onder andere het NOC*NSF
Stimuleringsbudget. Dit maakt het mogelijk om met deze groep leuke activiteiten te gaan doen,
waardoor we in de publiciteit kunnen komen.
➢ Meedoen aan Ton Zandboer Cup
U heeft net in het sportverslag gelezen hoe dat afgelopen is. Corona heeft alles platgelegd.
➢ Nederlands Kampioenschap Schoolbowlen
BVN heeft samen met All American Bowling, het Sportbedrijf Noordwijk en Micha Luttik van de
Sophia Scholen weer de voorronden van het Schoolbowlen georganiseerd voor de scholen van
Noordwijkerhout en omgeving. Helaas is deze competitie ook gestopt door de geldende maatregelen.
➢ League uitslagen worden wekelijks naar Week en streekbladen toegezonden
De uitslagen worden elke week verzonden naar verschillende regionale pers, zoals Blik op
Noordwijkerhout, BollenstreekOmroep, Leidsch Dagblad en de Weekendkrant om te publiceren.
Helaas met weinig resultaat.

➢

➢

Ria Duivenvoorde aangemeld voor Sportvrouw van het jaar
Het bestuur heeft Ria voorgedragen en tot onze grote vreugde is ze ook tot één van de drie
genomineerden uitgeroepen. Helaas heeft ze niet gewonnen, maar de eer is er zeker wel.
Diverse leden hebben meegedaan aan verschillende toernooien in het land.
Mocht u ook een toernooi ergens spelen, geef dat dan door aan ons. Dan geven wij er bekendheid aan
via de Pinpost.

ALV 2020,
Algemene Zaken, Ria Bos

