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2 Inleiding
Bowlingvereniging Noordwijkerhout(BVN) is een vereniging die het beoefenen en het
bevorderen van de bowlingsport als doel heeft.
In het jaarplan komen de activiteiten voor het komende seizoen te staan. Ook wordt een
analyse van de vereniging opgenomen. Naast het jaarplan bestaat het beleidsplan.
In het beleidsplan wordt het beleid voor 2 termijnen van het voorzitterschap vastgesteld.
Het huidige plan is vastgesteld voor de periode van 2019-2023.

3 Samenstelling BVN
Dit hoofdstuk bestaat uit een statistisch overzicht van BVN. Hierin wordt de
samenstelling van de vereniging weergegeven.

3.1 Samenstelling Bestuur
Het bestuur van BVN bestaat uit 6 leden:
Voorzitter en Jeugdzaken
George van Kints
Secretaris en ledenadministratie
Désirée de Bruijn
Penningmeester
Susan den Elzen
Wedstrijdzaken en scoreverwerking
William van der Meij
Public Relations
vacant
Algemene Zaken
Ria Bos

3.2 Samenstelling ledenbestand
BVN bestaat op 1 januari 2020 uit 98 leden (2019: 92). Het jongste lid is 17, de oudste is
82. De gemiddelde leeftijd van de leden is 55,0 jaar (2019: 53,8). De verdeling tussen
mannen en vrouwen is 68 tegen 32 procent (2019: 68/32).
Wanneer we naar de leeftijdverdeling kijken zien we dat 69,3% 50 jaar of ouder is
(2019: 65,2%). 18,3% (18 personen) is zelfs ouder dan 70. (2019: 20,6%, 19 personen).
leeftijdverdeling
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Het aantal leden blijft redelijk stabiel. Aan het eind van het seizoen vallen om diverse
redenen altijd leden af, maar gedurende het nieuwe seizoen komen er ook weer leden bij
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zodat we uiteindelijk gelijk zijn gebleven. Het seizoen 2019-2020 kende een teruggang in
het aantal leden. Gedurende het seizoen heeft BVN de personen die meedoen met het
G-bowlen wat door AAB is georganiseerd een lidmaatschap kunnen aanbieden, mede dankzij
sponsoring. Hierdoor is het aantal leden weer nagenoeg gelijk aan het vorige seizoen.
Leden blijven meestal lang hangen als ze eenmaal binnen zijn. De gemiddelde duur van het
lidmaatschap is 14.95 jaar. 3 leden zijn vanaf het begin van BVN lid.
Dit geeft aan dat BVN een prettige vereniging is om bij te horen.
In het overzicht is een uitsplitsing gemaakt naar korter dan 1 jaar en tussen de 1 en 5 jaar.
Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel nieuwe leden zijn aangesloten.
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De verdeling naar woonplaats is redelijk constant. Zowel in 2020 als in 2019 woont 33,7%
van de leden in Noordwijkerhout. Het aantal leden van buiten de Bollenstreek is iets
toegenomen naar 25,51% (2019:22,8%).
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4 Activiteiten
BVN organiseert of neemt deel aan de volgende activiteiten:
• Maandagavond vroeg: trioleague senioren
• Dinsdagavond vroeg: trioleague senioren
• Woensdagavond vroeg: trioleague senioren
• Twee donderdagen per maand: G-bowlen
• September: assistentie bij het Oranjetoernooi van de Oranjevereniging
Noordwijkerhout
• Januari*: verenigingskampioenschappen, waarbij de Algeheel kampioenen Dames en
Heren namens BVN mogen deelnemen aan de Dag der Kampioenen.
• Januari/februari: deelname Nederlands Kampioenschap Schoolbowlen (NKS)
• Januari/juni: deelname van een aantal teams aan de Ton Zandboer Cup
• Maart: AAB-gezelligheidstoernooi
• Mei: teamkampioenschappen
• Mei: Algemene Ledenvergadering en afsluitavond
Helaas is het aantal jeugdleden op dit moment zo laag dat het niet verantwoord is om een
league te organiseren.
Dankzij sponsoring van het Meerlandenfonds en een anonieme sponsor is het mogelijk
geworden dat de spelers van het G-bowlen nu ook lid zijn geworden van BVN. Hierdoor
kunnen zij op termijn ook met (landelijke) toernooien meespelen.
* De NBF heeft voorgeschreven dat de finale van de verenigingskampioenschappen (VKS)
op 13 en 14 maart 2021 moet plaatsvinden. Dit seizoen houden wij dus voor het eerst de
VKS niet in januari, maar in maart. Zie hiervoor het speelschema.

5 Andere verenigingen
In de omgeving zijn 5 andere bowlingverenigingen: Noordwijkse Bowlingvereniging in
Noordwijk (onbekend waar zij nu spelen, aangezien Bowling Noordwijk gesloten is), Bowling
Club Teylingen in Sassenheim, Bowlingvereniging Leiderdorp in Leiderdorp,
Bowlingvereniging Leiden Zuid-West in Leiden en Dutch Bowling Club Warmond in
Warmond. Het streven is om met deze verenigingen goede contacten te onderhouden om
gezamenlijk de bowlingsport te promoten.
In het verleden werd een regionaal toernooi georganiseerd. In het nieuwe seizoen gaan we
bekijken of dit weer opgezet kan worden.

6 Doelstellingen
6.1 Algemeen
BVN wil de huidige sfeer binnen de vereniging minimaal handhaven en waar mogelijk
verbeteren. We willen groeien in het aantal leden. Ook willen we het bowlen betaalbaar
houden en een financieel gezonde vereniging blijven.
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6.2 Handhaven en/of verbeteren van de sfeer
BVN is een vereniging waarbinnen bowlers met plezier sporten. Huidige leden voelen zich
prettig in de organisatie en nieuwe leden voelen zich welkom. (Jeugd-)spelers moeten zich
veilig voelen in de vereniging.
Het is belangrijk om de sfeer zo te houden waarbij iedereen zich thuis voelt bij BVN.

6.3 Toename van het aantal leden
Voor zowel de jeugd als de senioren moeten er leden worden geworven. Hiervoor hebben we
de huidige leden hard nodig. Wanneer een ieder in zijn of haar omgeving mensen motiveert
om deel te nemen aan het bowlen groeit BVN.
Daarnaast is naamsbekendheid belangrijk. BVN moet vaak genoemd worden in de krant en
op de regionale TV. Ook de zichtbaarheid in het bowlinghuis moet beter.

6.4 Financiële positie
Een gezonde financiële situatie van de vereniging geeft de ruimte om activiteiten te
organiseren om te groeien en de kosten voor de leden laag te houden.
Voor het komende seizoen willen we de aandacht vestigen op het gebruik van sponsoren:
• Sponsoring aanvragen waar dit mogelijk is (Fonds 1880, Meerlandenfonds, e.d.).
• Sponsorkliks en andere sponsoracties (bijv. Grote Club Actie, Peut) gebruiken.
• Particulieren sponsors aantrekken voor incidentele activiteiten.
Deze maatregelen worden deels al ingezet en proberen we in het komende seizoen verder
uit te breiden.

6.5 Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn het kapitaal van de vereniging en er zal daarom een actief en consistente
wervingsactie moeten worden gevoerd.
We kunnen niet steeds blijven putten uit het handjevol vrijwilligers (èn bestuursleden) dat
steeds opnieuw wordt gevraagd.
Hulp is o.a. nodig bij:
• PR activiteiten
• Assisteren bij diverse (jeugd-)toernooien

Zonder vrijwilligers zijn veel acties niet planbaar, niet
uitvoerbaar, laat staan haalbaar.
Alle hulp is welkom. De taken kunnen in kleine stukken worden opgedeeld zodat er meer
kans bestaat dat iemand een taak op zich wil nemen.
Vrijwilligers kunnen zich melden bij het bestuur of de wedstrijdleider.
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6.6 Aansluiting bij Sportraad Noordwijk
BVN is aangesloten bij de Sportraad Noordwijk.
Als onafhankelijk adviesorgaan geeft de Sportraad gevraagd én ongevraagd advies aan de
Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders over de hoofdlijnen van
het sportbeleid van de Gemeente Noordwijk. Daarbij behartigt de Sportraad als
woordvoerder de belangen van de bij de Sportraad aangesloten aanbieders van sport en
beweging (aanbieders).
De Sportraad bewerkstelligt daarmee dat kennis, ervaring en standpunten van de
Noordwijkse sportwereld in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij de
ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.

7 Privacy
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. Deze Europese wet is ook op BVN van toepassing. De wet houdt o.a. in dat bekend
moet worden gemaakt welke persoonsgegevens worden verwerken en wat daarmee gebeurd.
In het beleidsplan staat vermeld wat BVN hieraan doet.
De privacyverklaring vindt u op onze website.
Alle formulieren zijn of worden AVG proof gemaakt. Bij alle communicatie die BVN voert
wordt nagedacht over de wijze waarop zij dit privacy vriendelijk kan vormgeven.
Bij het plaatsen van foto’s en filmpjes wordt rekening gehouden met de ontvangen
verklaringen. Wanneer externen erbij betrokken zijn (bijvoorbeeld bij toernooien) wordt
vooraf toestemming gevraagd om de foto’s te mogen publiceren. Daar waar mensen
ongewenst opgenomen zijn kan een verzoek worden ingediend om beeldmateriaal te
verwijderen.
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8 Plannen komend seizoen
Het seizoen 2020-2021 wordt een spannend seizoen. Met de huidige Corona crisis is het op
dit moment nog onvoldoende bekend wat de maatregelen zijn waar BVN en AAB aan
gehouden zijn. Wellicht moeten we de opzet van de competitie aanpassen, omdat we in een
anderhalvemeter maatschappij komen te leven.
Vooralsnog gaat het bestuur van BVN ervan uit dat er in het nieuwe seizoen weer gespeeld
mag worden.
Het bestuur heeft u een aantal opties voorgelegd. Tijdens de algemene ledenvergadering
2020 zal hier een keuze in gemaakt worden.

8.1 Ledenwerving
Naast bestaande acties zoals het organiseren van de voorronden van het NKS moeten we
meer inzetten om leden te werven.
Voor het jubileum jaar van 75 jaar vrijheid hebben wij
aangegeven een bowlingtoernooi te willen organiseren
voor Veteranen, gekoppeld aan een jongere uit groep
7/8 basisschool of klas 1/2 van het voortgezet
onderwijs. Hiervoor is subsidie van de gemeente
ontvangen, waardoor de BVN nagenoeg geen kosten
heeft aan het organiseren van dit toernooi.
Daarnaast zullen wij ook aan de veteranen vragen om een lezing te houden over hetgeen zij
hebben meegemaakt en welke invloed dat op hun leven heeft gehad. Daarmee geven wij een
stukje invulling op het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de vereniging
Ook kunnen wij op deze wijze aandacht vragen voor het bowlen als sport.
Uiteraard is hierbij hulp van vrijwilligers nodig.

8.2 PR activiteiten
We moeten een actievere PR rol spelen. Vanaf het vorige seizoen leveren we wekelijks de
standen aan de regionale pers en Blik op Noordwijkerhout (BON) aan. Helaas heeft dit niet
tot publicaties van de standen geleid. In het nieuwe seizoen gaan we na hoe we dit kunnen
verbeteren.
Met meer publicaties proberen we meer aandacht voor het bowlen te krijgen.
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Naast publicatie zullen we een beroep doen op sponsoren. Als we meer geld binnen krijgen,
kunnen we de kosten voor de leden laag houden, waardoor we misschien meer leden kunnen
verwelkomen.

8.3 Wijziging Verenigingskampioenschap
Vorig seizoen hebben we een andere vorm van verenigingskampioenschap gehouden. In
plaats van de 4 games dubbel en 6 games single hebben we gekozen voor tweemaal 5 games
single. Dit is goed bevallen en daar gaan we dit seizoen mee verder.
Zoals in hoofdstuk 4 al is aangegeven worden de kampioenschappen dit keer in maart
gespeeld.

9 Samenvatting
De visie van BVN is zorgen voor een gezellige bowlingvereniging voor jong en oud waar
zowel de recreatieve als de sportieve bowler zich thuis voelt. Dit zijn we ook en dit willen
we graag zo houden.
BVN is een kleine vereniging waarbij meer dan 60% van het ledenbestand ouder dan 50
jaar is. Ze loopt mede daardoor het risico van ledenverlies.
We willen graag groeien. Een aantal maatregelen daarvoor is genoemd, zoals het
Veteranentoernooi.
Hierbij is de hulp van alle leden noodzakelijk, hoe groot of hoe klein en in welke vorm die
bijdrage ook is.
Het is op dit moment nog onvoldoende bekend wat de gevolgen van de Coronacrisis zijn.
Het bestuur gaat ervan uit dat de competitie in september weer kan worden gestart, maar
er zullen wel aanpassingen noodzakelijk zijn. Wij houden u op de hoogte als er nieuwe
ontwikkelingen zijn.
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10 Verklarende woordenlijst en afkortingen
AAB
AVG
BVN
League
NBF
NKS
Trioleague
Viermansleague
VKS

All American Bowling
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Privacywetgeving)
Bowlingvereniging Noordwijkerhout
Serie wedstrijden in competitieverband
Nederlandse Bowling Federatie; overkoepelende bond
Nederlandse Kampioenschappen Schoolbowlen; jaarlijkse competitie
voor groep 7 en 8 van de basisschool met een landelijke finale
Serie wedstrijden waarbij 3 spelers per team zijn opgesteld
Serie wedstrijden waarbij 4 spelers per team zijn opgesteld
Verenigingskampioenschap
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