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Jubileumfeest 9 maart 2018

Op 14 februari jl. heeft u een uitnodiging ontvangen voor ons jubileumfeest. Vergeet u zich niet aan te melden via bvn019@gmail.com

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2018

Op dinsdagavond 29 mei a.s. zal weer onze ALV worden gehouden. Reserveert u alvast een plekje in uw agenda hiervoor?

Nieuws vanuit het bestuur

Beste bowlingleden van BVN, mijn naam is Patrick van Aarle. Ik speel mee in het team van BP Kok op dinsdagavond. In het bestuur is
nog de functie van PR open. Nu wil ik echter deze functie op mij nemen en me verkiesbaar stellen in de aankomende ALV. Tot aan de
ALV loop ik nu een soort van stage bij het bestuur en ben ik ook aanwezig bij de maandelijkse vergaderingen om me voor te bereiden
op mijn toekomstige bestuursfunctie.
Met sportieve groet, Patrick van Aarle

Uitslag Verenigingskampioenschappen 2018

In januari hebben we weer de verenigingskampioenschappen gespeeld. Met 68 deelnemers zaten we dit jaar niet helemaal vol. Na 6
avonden voorrondes was er zondag 21 januari de finale. Het was weer een geslaagd toernooi met verrassende kampioenen in de
verschillende klassen. Alle uitslagen en de kampioenen kunt U terug vinden op onze site onder het kopje kampioenschappen. We
hopen volgend jaar weer met een volle bak (80 deelnemers) de kampioenschappen te spelen.
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die de avonden en de finaledag hebben begeleid. Met name dank aan Bart Adriaens, die het
weer mogelijk heeft gemaakt dat de leden thuis live de scores konden volgen en Lenco van der Weel, die de scores de volgende ochtend
weer op onze eigen site plaatste.
Heren A/B
1 William van der Meij
2 Nico van der Valk
3 Toine van Es

Totaal
3024
2998
2853

Gem.
189,00
187,38
178,31

Dames A/B
Désirée de Bruijn
Willemien van Westerop
Ria Bos

Heren C
1 George van Kints
2 Dirk-Jan van der Slot
3 Sebastiaan Duivenvoorde

2713
2707
2616

169,56
169,15
162,50

Dames C/D
Saskia Venderbosch
Ria Duivenvoorden
José Ruiter

Heren D
1 Gaby Ruiter
2 Kees Westra
3 Rick Verlaan

2622
2476
2407

163,88
154,75
150,44

1540

192,50

1477

184,63

1394

174,25

Dubbels heren
1 Joost Duivenvoorden
William van der Meij
2 Tim Janssen
Toine van Es
3 Dirk-Jan van der Slot
Franck van den Berg

Dubbels dames
Ria Duivenvoorden
Saskia Venderbosch
Désirée de Bruijn
Alinde van Wieringen
Stephanie Bos
Ria Bos

Totaal
2649
2561
2518

Gem.
165,56 alg. kampioenen
160,06
157,38

271
2548
2536

160,69
159,25
158,50

1340

167,50

1297

162,13

1254

156,75

AVG

Mogelijk heeft u al gehoord over de nieuwe Europese wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet vervangt de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. De wet gaat over uw persoonsgegevens en wat organisaties daarmee mogen doen.
Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam en adres, uw geboortedatum en uw telefoonnummer en mailadres.
Alle organisaties en dus ook verenigingen – groot of klein, moeten vanaf 25 mei 2018 aan deze wet voldoen. De Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken houdt controle op naleving van de wet.
Van verenigingen wordt verwacht dat zij actief stappen ondernemen op verschillende gebieden. Het vastleggen van diverse zaken
speelt daarin een grote rol. Er moet veel geregeld worden en dat kost tijd.
We zullen in ieder geval binnenkort toestemming aan u vragen om uw gegevens te gebruiken en foto’s op onze website en Facebook te
plaatsen.

Tussenstand sponsorgeld 2018
Sponsorkliks
Peut
Afval Loont

€
€
€

0,00
0,00
10,00

Grote Clubactie

€

243,70

Totaal

€

253,70

Cok Edelaar Nederlands Kampioen 2017 Scratch 50+

Bron: Blik op Noordwijkerhout 9 januari 2018

Wij feliciteren Cok van
harte met het
kampioenschap en haar
huldiging door de
burgemeester.

Uitgelicht: Checken website op finaleplaats Verenigingskampioenschappen (VK)

(In deze rubriek zullen af en toe zaken worden uitgelicht waar het bestuur extra aandacht aan wil besteden.)
Tijdens de voorrondes van de VK is meestal op de laatste avond al wel duidelijk welke mensen door zijn naar de finales op zondag.
Deze informatie is ook altijd terug te lezen op onze website www.bowlingverenigingnoordwijkerhout.nl onder het kopje
‘kampioenschappen’.
Toch is het voor een ieder die net niet de finale heeft gehaald wel belangrijk om op de zaterdagavond vóór de finaledag nog even te
checken of het lijstje met finalisten niet veranderd is. Het kan altijd voorkomen dat een finalist onverhoopt ziek wordt, of om een
andere reden besluit niet deel te nemen aan de finale. Degene die net niet in de finale zat, zal dan alsnog op zondag moeten gooien.
Het bestuur zal in dat geval uiteraard altijd even een belletje plegen naar desbetreffende persoon.
Toch kan het, om wat voor reden dan ook, altijd voorkomen dat sommige informatie niet bij desbetreffende persoon terecht komt.
Helaas is dit een aantal keer gebeurd de afgelopen jaren. Dit is sneu voor degene om wie het gaat, want een wedstrijd stilleggen
omdat een finalist nog opgetrommeld moet worden kan natuurlijk niet. Dus die persoon zal dan waarschijnlijk de eerste game moeten
missen.
Daarom is het altijd verstandig, met name voor degenen die de finale net niet hebben gehaald, om zelf ook even de site te checken
of je niet alsnog moet bowlen. Check check dubbelcheck kan je misschien net die felbegeerde finaleplaats opleveren.

Het balletje rolt

Omdat niet alles in ons leven om het bowlingspelletje alléén draait hopen we door middel van een reeks vragen “gevoelige” informatie
los te krijgen. Zo leren we onze medebowlers, waar we vaak al jaren mee bowlen, van een andere kant kennen. Waarschijnlijk een heel
interessante en verrassende.
Stel je even voor!
Ik ben Annie Groenescheij, bijna 76 jaar, woon in Oegstgeest en ik speel op de maandagavond bij KlusWijs.

Hoe lang bowl je al en hoe is het allemaal voor jou begonnen?
Ik bowl al bijna 35 jaar en ik ben begonnen in een bedrijfsleague van Rietschoten & Houwens, later Imtech

Wat doe je in het dagelijks leven?
Heel veel en niets moet











Heb je nog andere hobby’s/bezigheden?
Alles mooier maken, bijvoorbeeld huizen, tuinen en kleding
Wat eet je graag, of juist niet?
Gewoon aardappelen, groente en vis, met name kabeljauwhaasfilet
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je?
Spelprogramma’s, natuurdocumentaires, Geographic Channel, oude series zoals “Wordt u al geholpen"
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
’s Zomers aan het strand met de hele familie en verder bowlen, bowlen en nog eens bowlen
Waar heb je een hekel aan?
Nergens aan, de wereld is ruim
Heb je nog een levensmotto?
Jazeker, maak af waar je mee bezig bent dat geeft een voldaan gevoel
Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen?
Ik kan niet vaak genoeg zeggen tegen het bestuur van de BVN “dank jullie wel, dankzij jullie inzet hebben veel mensen een
bowlingvereniging!” Oh ja, Remco dank je wel hoor, ik ook van jou.
Naar wie rol je het volgende balletje?
Rineke Persoon, woensdagavond

Promoten van onze vereniging

George en Susan zijn op zaterdag 13 januari jl. aanwezig geweest op het CarnavalsLiedFestival van Carnavalsvereniging de
Kaninefaaten. BVN heeft zelf niet meegedaan met het liedjesfestival maar we hebben als sportvereniging wel weer even ons gezicht
laten zien om onze BVN te promoten.

Bron: “Blik op Noordwijkerhout”

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 bvn019@gmail.com

