Noordwijkerhout, 28-04-2020
Beste bowlingleden,
Zoals u weet is de sluiting van de horeca verlengd tot 20 mei. Jammer, maar ook begrijpelijk. Hoe alles gaat
lopen weten we natuurlijk allemaal niet. We hopen in september weer een normale competitie te kunnen
starten, maar wat als we straks in een 1,5 meter maatschappij moeten leven? De horeca is tegen die tijd
hopelijk weer open, maar waarschijnlijk onder strikte voorwaarden. Dus moeten we oplossing gaan
bedenken.
All American Bowling gaat in ieder geval de volgende maatregelen treffen:
• Plexiglas zodat alle 8 banen kunnen worden gebruikt
• Hangende schermen tussen de zitjes die met de rug tegen elkaar zitten en boven de balreturn. De
zitjes van de console (score-invoer) worden dan geblokt
• Plexiglasplaat van approach tot aan de foutlijn op niveau torso en hoofd
• De banen c.q. ballen voor elke wissel ontsmetten met ULV fogger
• Receptie en bar met staande plexiglasplaat met doorgifte
• Drankjes bestellen aan de baan, digitaal of op papier. Deze worden neergezet op een statafel
achter de baan.
• Zichtbare hygiënemaatregelen:
- Zuilen met handdesinfectie
- Toilet handdesinfectie
- Regels voor de gasten
- Handschoenen voor medewerkers
Andere manier van competitie
N.a.v. de maatregelen van AAB is het bestuur ook druk geweest met het bedenken van scenario’s. Stel dat
we in september dus met de 1,5 meter maatschappij te maken hebben, dan willen we toch op een zo veilig
mogelijk manier onze competitie kunnen starten. Misschien niet de meest gezellige manier, maar we
hebben er helaas allemaal mee te maken. En hopelijk kunnen we na een vreemd begin, gaande het seizoen
onze normale vorm weer oppakken.
Optie 1:
19.45u Aanwezig zijn alle spelers van desbetreffende avond.
Alle 1e personen van de 8 teams gaan direct naar de hun toegewezen baan.
De overige spelers nemen ergens in het gebouw plaats met inachtneming van de 1,5 meter.
20.00u De 1e spelers van elk team beginnen de competitie.
Deze 1e speler speelt 3 games achter elkaar, Europees systeem.
Vul tussendoor de scores in.
Na 3 games het scoreformulier laten liggen.
Daarna direct van de baan af met meeneming van alle eigendommen en plaatsnemen in het
gebouw.
20.30u AAB maakt schoon.
20.45u De 2e persoon van elk team neemt op de baan van zijn team plaats en start de competitie. Ook deze
personen gooien 3 games achter elkaar. Tussendoor scores invullen en na de laatste game
scoreformulier laten liggen en plaatsnemen in het gebouw.
21.15u AAB maakt weer schoon
21.30u De laatste persoon van elk team begint zijn competitie en speelt 3 games.
Na de totale puntentelling de scoreformulieren op de baan laten liggen.
Daarna direct van de baan af.
22.00u AAB maakt schoon

Optie 2:
19.45u Aanwezig zijn alle spelers van desbetreffende avond.
De 3 spelers van 2 teams worden verdeeld over de 8 banen.
20.00u Alle 6 spelers van beide teams beginnen de competitie.
Er worden 3 games achter elkaar gespeeld, Europees systeem.
Tussendoor worden de scores ingevuld.
Na de 3 games kan het individuele scoreformulier op een tafel achter de banen worden neergelegd.
20.30u AAB maakt schoon.
20.45u Hetzelfde wordt herhaald met de volgende 2 teams.
21.15u AAB maakt schoon.
21.30u Teams 5 en 6 kunnen hun competitie starten op dezelfde manier.
22.00u AAB maakt schoon.
22.15u De laatste 2 team beginnen hun competitie.
22.45u AAB maakt schoon.
Bij deze optie kan er ook voor gekozen worden om alleen de spelende teams op het toegewezen tijdstip
aanwezig te laten zijn. Bijvoorbeeld 19.45 uur team 1 en 2 aanwezig, om 20.30 team 3 en 4 aanwezig en
team 1 en 2 naar huis. Zo wordt verder gegaan totdat alle teams van die avond hebben gespeeld.
Let met dit alles op de 1,5 meter afstand!!!
Mocht een en ander toch niet uitkomen dan kan eventueel nog worden uitgeweken naar de donderdag.
Maar als iedereen zijn best doet moet het met de maatregelen die bowlinghuis AAB gaat nemen vast
lukken.
Noot: deze opties zijn natuurlijke voorlopige maatregelen met de huidige eisen.
Uiteraard staan we open voor andere ideeën. Mocht u een ander optie hebben, meld dit!
Graag ontvangen wij uw idee uiterlijk 3 mei a.s. zodat we dit kunnen verwerken in de stukken voor de
ALV. In de digitale versie van de ALV kunt u dan uw voorkeur kenbaar maken. Meeste stemmen gelden!
Compensatietoernooi
N.a.v. verschillende reacties van leden ziet het bestuur toch af van een compensatietoernooi. Voorlopig
zien we dit nog niet gebeuren en waarschijnlijk zal het in het najaar ook niet kunnen. Samenkomsten in
sportclubs zijn verboden tot 20 mei en evenementen/bijeenkomsten zelfs tot 1 september. Daarom willen
we iets anders voor onze leden doen.
Iedereen die het 2e deel van het banengeld heeft betaald ontvangt van ons een voucher van € 56,-. Deze is
te besteden bij AAB. We willen in deze zware tijd onze bowlingondernemer een hart onder de riem steken
en hem op deze manier steunen. Het is namelijk in ons aller belang dat AAB straks nog overeind staat.
Want u moet niet vergeten: geen bowlinghuis, is geen bowlingvereniging, is niet meer bowlen in
Noordwijkerhout.
Hoe komen we aan het bedrag van € 56,-?
Per team per speelavond betaalt de vereniging € 24,- aan banengeld aan AAB. Bij een trioleague is dat dus €
8,- per speler. 7 speelavonden zijn er niet doorgegaan. Dit is 7 x € 8,- = € 56,-.
De spelers hebben voor deze 7 speelavonden (1/4 van het seizoen) een bedrag van € 67,- betaald. Uit het
restant van € 11,- worden overige kosten gefinancierd, zoals de Verenigingskampioenschappen en
administratiekosten. Deze kosten zijn grotendeels al gemaakt.
We hopen u voor nu weer even geïnformeerd te hebben.
Stay safe!
Bestuur van BV Noordwijkerhout

