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Beste Bowlingvrienden,

De zomer staat weer voor de deur en daarmee ook de vakanties. Ook het bestuur gaat
daar van genieten. Terugkijkend op het afgelopen seizoen zijn er weinig grote storingen
Rekeningnummer: NL09 RBRB 0706 3661 90
geweest; daarvoor hulde aan AAB. Door wat aanpassingen aan de machines is heel
langzaam merkbaar dat de scores iets omhoog gaan. Er worden iets meer 200 games
gegooid; een mooie ontwikkeling. Verder is het gelukt om de dinsdag 4-mans-league (6 bezette banen) met het zelfde aantal mensen
om te zetten naar een trioleague waardoor alle 8 banen weer bezet zijn en we geen last meer hebben van recreanten. Iedereen
bedankt voor jullie medewerking. Al met al een mooi seizoen om op terug te kijken, met een spannende finaledag, een leuk
teamkampioenschap en een goed bezochte Algemene Ledenvergadering. Ik dank het bestuur en alle leden hiervoor. Verder wens ik
iedereen een mooie zomer en een prettige vakantie. Tot het nieuwe seizoen!
George van Kints, voorzitter

HIGHLIGHTS ALGEMENE LEDENVERGADERING 29 MEI 2018
Het Ballen Garantie Fonds is aangepast. Door het bestuur werd een voorstel neergelegd van de uitkeringspercentages van
beschadigde ballen die niet meer gerepareerd kunnen worden en in aanmerking komen voor vergoeding. De meningen hierover liepen
uiteen dus is hier over gestemd. Met meerderheid van stemmen is het volgende aangenomen:
Voorstel bestuur:

Met meerderheid van stemmen aangenomen:

Leeftijd van de bal

Uitkeringspercentage

Leeftijd van de bal

Uitkeringspercentage

< 1 jaar

75%

< 1 jaar

75%

1 - 5 jaar

50%

1 - 5 jaar

50%

5 -10 jaar

30%

> 10 jaar
20%
** Hierbij wordt wel aangemerkt dat het aankoopbewijs van de bal moet worden overleg. Is dit er niet meer dan kan niet tot
uitkering worden overgegaan.

De tarieven voor seizoen 2018-2019 zijn vastgesteld
Banengeld per persoon

€ 268,00

Lidmaatschap

Sportpas

Jeugd

€ 25,00

18 -21 jaar

€ 45,00

22 - 64 jaar

€ 50,00

65+

€ 45,00

dubbelleden

€ 25,00

inschrijven nieuwe leden

€ 10,00

Noot bestuur: tijdens de vergadering werd de opmerking gemaakt dat de term ‘dubbelleden’ al een tijdje niet meer bestaat en dat
iemand gewoon lid is van 2 of meer verenigingen. Dit gegeven was bij het bestuur niet bekend. Het bestuur heeft daarom bij de NBF
navraag gedaan. Het hoofdlidmaatschap en het dubbellidmaatschap worden bij de NBF nog steeds als 2 aparte lidmaatschappen
gezien. Voor beide geldt nl. ook een ander tarief .

Wijziging aantal spelers op de dinsdag: van 4-mans naar een trio
Met ingang van seizoen 2018-2019 zal op de dinsdagavond een trioleague starten ipv de 4-mans formatie. Op deze manier zijn nu alle
8 de banen bezet.

TRAININGSKAARTEN
Bij All American Bowling zijn verschillende trainingskaarten te koop: een zomerkaart voor € 150,-, een jaarkaart voor € 300,- en een
strippenkaart voor € 100,-. Met de zomer- en jaarkaart kan respectievelijk tijdens de zomer of het gehele jaar door onbeperkt
worden getraind. Met de strippenkaart kunt u 10 keer bowlen en bij inlevering van de volle kaart krijgt u de 11e keer gratis. Deze
kaarten zijn ook in het weekend geldig. Het is wel wijs om van te voren eerst even te bellen of er banen vrij zijn. En als u dit
aangeeft kan er van te voren ook eventueel worden geolied.

NIEUW BESTUURSLID
Tijdens de ALV 2018 is Patrick van Aarle, op voordracht van het bestuur, met algehele stemmen gekozen tot bestuurslid.
Noot bestuur: Patrick had al aangegeven graag PR en communicatie te willen gaan doen. Tijdens de bestuursvergadering in juni is hij
in deze portefeuille benoemd. Heeft u vragen aan hem inzake PR en communicatie dan is hij te bereiken via mailadres
bvn019pr@gmail.com
Gelijk een mooie gelegenheid om Patrick ook even via deze Pinpost voor te stellen:
Wie ben je?
Patrick van Aarle, ik ben 47 jaar, woon in Nieuw Vennep en ik speel op de dinsdagavond
Hoe lang bowl je al en hoe is het allemaal voor jou begonnen?
Ik ben nu ongeveer 10 jaar lid en het begon toen mijn vader vroeg om eens mee te doen..
Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik verpleegkundige op een revalidatie afdeling voor de ouder wordende mens.
Heb je nog andere hobby’s/bezigheden?
Muziek luisteren, fietstochten maken, interieurs veranderingen in huis…
Wat eet je graag, of juist niet?
Rode kool met appeltjes en een gehaktbal
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je?
Gtst, Moordvrouw, Beste zangers.
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
Heerlijk dagje welness
Waar heb je een hekel aan?
Onrecht
Heb je nog een levensmotto?
Laat een ieder in zijn of haar waarde. Oordeel niet te snel over een ander…. Respecteer elkaars doen en laten…
Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen?
Ik ben sinds afgelopen maand officieel toegetreden tot het bestuur van BVN in functie van PR.
Naar wie rol je het volgende balletje?
Robbert Damen.

DAT GAAT NAAR DEN BOSCH TOE…!
Update Ton Zandboer Cup
Na de wedstrijd tegen het vrouwenteam van de BVN te hebben gewonnen
was het aan ons de taak om nu te proberen Bowlingvereniging
Heerhugowaard te verslaan. Op 7 juni was de uitwedstrijd in
Heerhugowaard. Het was een leuk bowlinghuis om in te gooien en de
tegenpartij was ook erg gezellig. Eerste game liep lekker en konden we een
voorsprong pakken. De games daarna kwamen ze erg goed terug. Dit
resulteerde toch nog in een overwinning voor ons. We gingen naar huis met
48 punten voorsprong. De thuiswedstrijd was op donderdag 14juni. We
hadden wel een kleine voorsprong, maar we hebben uit ook gezien dat ze
goed konden terugkomen. Met dit in het achterhoofd begonnen we aan de
wedstrijd. Eerste game begon niet zo heel sterk. Na de eerste game
stonden we totaal alweer 30 achter! Dus die voorsprong van 48 was ineens
een achterstand van 30! 2e game ging al een stuk beter. Uiteindelijk na de 2e game ongeveer 60 punten achter. 3e game ging allemaal
erg gelijk op. Het was erg spannend. Uiteindelijk is het in frame 9 en 10 van de 3e game beslist! We wisten de avond te eindigen met
een 808 serie! Erg mooie serie en daardoor hebben wij het totaal gewonnen op 6 pins! Echt een heel miniem verschil, dus daar is ook
zeker een paar keer over nagerekend. NA DEZE OVERWINNING GAAN WIJ NU DOOR NAAR DE FINALE DAG OP 23 JUNI IN DEN BOSCH!
Mvg, Tim Jansen

Noot bestuur: 23 juni a.s. dus de finale van de Ton Zandboer Cup in Den Bosch. Bent u in de buurt (of misschien wilt u er wel speciaal
voor naar Den Bosch rijden), moedig dan ons herenteam van BVN aan. Hieronder de plaats van handeling en het tijdsschema.
Bowlingcentrum “de Maaspoort”
Marathonloop 3
5235 AA, ’s-Hertogenbosch

10.00 – 12.30 uur
12.30 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur
16.15 uur

1e finaleronde
Lunch
2e finaleronde
Prijsuitreikingen

NOG MEER KAMPIOENEN
Jan de Jong en Jack Edelaar kampioen bij de NK 50+ Dubbels Scratch

Tim Jansen en Toine van Es kampioen dubbel handicap toernooi in Huizen
Op zondag 3 juni hebben wij mee gedaan aan het dubbel handicap toernooi in Huizen.
Het was een mooie dag en het beloofde nog veel mooier te worden. Toine en ik zaten in de 2de
voorronde die die zondag gespeeld werd.
Na de voorronde die wij hebben gegooid stonden wij op de eerste plaats. Met totaal 24
koppels door naar de finales en met nog 1 voorronde van 12 koppels te gaan, waren wij dus al
zeker van een finale plaats.
Na de derde voorronde die gespeeld was waren wij nog steeds eerste met 150 punten voor op
de nummer 2.
Voor de finales werden de banen nog even van een nieuwe olielaag voorzien. De nummers 1 t/m
12 moesten als eerste gooien. De finale was wat lastig, maar iedereen stond wat lager te
gooien leek het wel. Helaas na de finale ronde nummer 1 geen tussenstand, dus was het
wachten totdat de nummers 13 t/m 24 hadden gegooid.
En dan de prijsuitreiking. Altijd spannend wanneer je je naam hoort. Uiteindelijk zijn wij
eerste geworden! Altijd erg leuk en met mooie scores!
Op naar een volgend toernooi om te gooien in het nieuwe seizoen!
Mvg
Tim Jansen

Noot bestuur:
Speelt u buitenshuis dan vinden wij het altijd leuk om foto’s en/of een verhaaltje te ontvangen.

TOERNOOIKALENDER (voor inschrijving kunt u op de bijgaande link klikken)
2 t/m 4 november
3e BVB Single Handicap Toernooi
Bergen op Zoom
https://drive.google.com/file/d/0B2rrIqEMnC6ta3FIdHBEd2dGN0hwN1pJbktXUERsX0I0UlZv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2rrIqEMnC6tS1R1S3FYYlFwMDJ0RUZ4OU9MT2ZxWkVpS3Nj/view?usp=sharing

GRATIS GELD VERDIENEN VOOR UW VERENIGING
Afval scheiden
U kunt uw gescheiden afval weg brengen naar AFVAL LOONT in Noordwijk aan
de Stakman Bossestraat 65 (oude gymzaal). Geef aan dat uw afval ten gunste is
van BVN en wij ontvangen dan een kleine vergoeding.
Openingstijden: ma t/m vr 9.00-17.00 uur / za 10.00-15.00 uur.
www.afvalloont.nl/brengvoorwaarden

Internetaankopen
Doet u uw internetaankopen via SPONSOKLIKS dan komt een kleine commissie van uw aankoop (u betaald niets extra’s) ten goede
van BVN.
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3642

Tanken bij Peut Abswoude
Tankt u bij Peut Abswoude aan de Schiestraat 9 in Noordwijk dan kunt u bij betaling aangeven dat u stemt op BVN. Een klein
percentage wordt dan overgemaakt naar onze rekening. En ook hier weer………HET KOST U NIETS EXTRA’S

Tussenstand Sponsorgeld 2018

*

Sponsorkliks

€

0,00

Peut

€

0,00

Afval Loont

€

30,00

Grote Clubactie

€ 243,70

Totaal

€ 273,70

* Uitkering aan de vereniging geschiedt pas als het gespaarde bedrag een bepaalde hoogte heeft bereikt.

Ingezonden stukjes
Wij zouden het leuk vinden als onze bowlingleden ook eens een stukje voor de pinpost zouden willen schrijven.
Heeft u een leuk bowlinggerelateerd verhaal, toernooi waaraan is meegedaan, of zomaar een leuke bowlingfoto die u met de leden
wilt delen… schroom niet en stuur het naar bvn019@gmail.com

Adverteren in de Pinpost?
Dat kan! Voor 25 euro wordt er ruimte voor u gereserveerd waarin u reclame kunt maken voor uw/een bedrijf of product. Stuur dit
naar bvn019pr@gmail.com

** Het bestuur van Bowlingvereniging Noordwijkerhout wenst u een fijne en zonnige zomervakantie toe **

