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Beste leden,
Op 12 maart jl. werd plotseling onze competitie stilgezet i.v.m. de door de overheid
genomen maatregelen omtrent de Coronacrisis. Voor iedereen een schok en wellicht met
de vraag: hoe nu verder?
Op dinsdag 31 maart heeft onze regering de bestaande maatregelen in de aanpak van het
coronavirus verlengd tot in ieder geval 28 april. Dit heeft ertoe geleid dat de NBF heeft
aangegeven dat ALLE competities en toernooien tot die tijd zijn afgelast. Dit betekent
dat het ook voor BVN niet mogelijk is om trainingen, competities en andere activiteiten
voort te zetten. In de afgelopen weken is het bestuur achter de schermen bezig geweest
met de bespreking en vormgeving van verschillende scenario’s voor de periode na de
stilstand.
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Helaas hebben veel amateursportverenigingen in Nederland inmiddels aangegeven dat hun
competities volledig ten einde zijn. Ook het bestuur van BVN heeft in zijn Skypevergadering van 6 april er voor gekozen om het huidige bowlingseizoen niet meer af te maken. De stand op 13 maart is tevens de
eindstand van dit seizoen.
Ook het Teamkampioenschappen komt hiermee te vervallen. Er is dus voor seizoen 2019-2020 geen nieuwe teamkampioen. Er zullen
dus geen prijsuitreikingen meer zijn.
Vwb het NK Schoolbowlen kunnen we melden dat de NBF het verdere verloop van de voorronden NKS en ook de finaledag op 20 mei
a.s. helaas heeft afgelast.
Wellicht valt het stopzetten van onze wedstrijden jullie zwaar, maar wij zijn voornemens om, als er weer gespeeld mag/kan worden,
een toernooi voor alle leden te organiseren, als compensatie voor de weggevallen leagueweken.
Namens het bestuur, wens ik u allemaal heel veel gezondheid toe, sterkte met alle maatregelen en ik hoop van harte u gezond en wel
terug te zien!
George van Kints
voorzitter

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020, DIGITAAL
Omdat wij niet verwachten dat alles op 29 april weer als vanouds is, gaan wij ervan uit dat het houden van de Algemene
Ledenvergadering (ALV) onder druk komt te staan.
Wij zijn verplicht om binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een ALV te houden. Daarin moet het bestuur het jaarverslag en
de cijfers bekend maken en moeten jullie als leden daarover en over andere voorstellen kunnen stemmen. Daarom zijn we op zoek
gegaan naar een andere manier van vergaderen.
We zijn uitgekomen op een vragenlijst via Google Forms. Rond de geplande vergaderdatum van 20 mei 2020 ontvangen jullie via de
mail een verzoek om de vragenlijst te beantwoorden. Uiteraard gaat dat anoniem.
Wij vragen jullie om met behulp van deze uitnodiging vorm te geven aan de ALV 2020.
Alvast bedankt voor de medewerking.

INSCHRIJVEN NIEUWE SEIZOEN 2020-2021
Ook de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen gaan op een iets andere manier dan u gewend bent. Bij deze mail vindt u als bijlage het
nieuwe inschrijfformulier.
Het vriendelijk verzoek deze per team in te vullen en uiterlijk 27 april a.s. terug te sturen via mail bvn019@gmail.com of op te
sturen naar BVN, t.a.v. Désirée de Bruijn, Bloemenschans 19, 2215 DH Voorhout
Tevens het vriendelijke verzoek u ook via één van bovengenoemde adressen af te melden als u besluit geen lid meer te willen zijn van
BVN. Dit voorkomt een hoop extra werk met het klaarzetten van het nieuwe seizoen in het computersysteem.

VERTROUWENSPERSOON BVN
In de Pinpost van maart stond een oproep voor een vertrouwenspersoon binnen de vereniging.
Wij zijn verheugd u mee te delen dat Bert Megens, lid van team Doeslief op woensdagavond, zich bereid heeft gevonden deze
belangrijke functie op zich te nemen. Bert heeft een opleiding als life-coach genoten en is maatschappelijk begeleider bij
VluchtelingenWerk. Gezien zijn achtergrond denkt het bestuur een gedegen vertrouwenspersoon in huis te hebben. In de volgende
Pinpost zullen we Bert voorstellen en krijgt u de gegevens waarmee hij te bereiken is.

UPDATE NBF-APP: LIDMAATSCHAPSPAS, SCORES, LAATSTE NBF-NIEUWS
Sinds 20 maart jl. heeft de NBF een nieuwe update van de NBF-app gelanceerd. Met deze app heeft u altijd uw lidmaatschapspas bij
de hand en kunt u inzien wat uw scores zijn.
Voor meer uitleg klik hier voor de link. De video die in het artikel is gebruikt, vindt u hier.
Daarnaast beschikt de app over het laatste nieuws van onze website http://nbf.bowlen.nl
De functionaliteit om scores handmatig bij te houden is uit de app verdwenen. Deze functionaliteit werkte niet altijd even goed en er
zijn in de praktijk vele andere apps die dezelfde functie hebben. Om die reden is besloten die functionaliteit uit de app te
verwijderen.
De NBF-app is te gebruiken door Android smartphones en Apple smartphones.
Inloggen op MijnNBF
Om toegang te krijgen tot de NBF-app heeft u uw NBF-lidnummer nodig én het wachtwoord dat ook aan jouw MijnNBF account
gekoppeld is.
Ik weet mijn wachtwoord niet meer
Wanneer u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u in MijnNBF een nieuw wachtwoord opvragen. Het is daarbij wel van belang dat het
e-mailadres dat bij ons bekend is nog steeds actueel is, anders kunt u geen nieuw wachtwoord ontvangen. Klik hier om een nieuw
wachtwoord op te vragen.
Geen mail ontvangen? Stuur dan uw naam en lidnummer naar info@bowlen.nl en we sturen u een nieuw tijdelijk wachtwoord.
Ik weet mijn lidnummer niet meer
Uw lidnummer kunt u opvragen bij uw vereniging. Neem daarvoor contact op met bvn019@gmail.com. Lukt dat niet, stuur dan een mail
naar info@bowlen.nl.
Nog nooit ingelogd in MijnNBF, klik hier voor een korte handleiding.

HOE HEURT HET EIGENLIJK?!
Deze rubriek is bedoeld voor iedereen van onze verenging, om het geheugen weer eens op
te frissen betreffende de regels in de bowlingsport.

Deze keer geen “Hoe heurt het” over bowlen, maar over de “1,5-meter-samenleving”.
Zolang de maatregelen van het kabinet blijven gelden moeten we met elkaar zoeken naar een nieuwe manier van met elkaar leven.
Want deze crisis is zomaar niet voorbij en dus de 1,5-meter afstand ook niet!! En dat is niet eenvoudig want hoe langer het duurt hoe
lastiger het voor iedereen wordt.
We zien gelukkig de eerste positieve tekenen van de genomen maatregelen. Al onze inspanning is niet voor niets…
Maar nu moeten we VOLHOUDEN.
De maatregelen zijn nog steeds heel hard nodig. En als we nu volhouden, zijn we des te sneller van dit virus af en kunnen we elkaar
weer zien en ook weer een balletje gooien!!

DUS… HOE HEURT HET NU?

en

George van Kints
voorzitter/wedstrijdleider

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.
Wie ben je?
Naam
:
Speelavond :

Gaby Ruiter
team DJG, maandagavond

SPONSORKLIKS: GRATIS GELD VERDIENEN VOOR DE BVN
Vooral in deze tijd van crisis worden meer internetaankopen gedaan dan ooit! U kunt op een heel makkelijke manier uw vereniging
gratis en voor niets ondersteunen door deze aankopen via SPONSORKLIKS te doen.
Ga naar https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3642 en klik op de winkel(s) van uw keuze.
Per aankoop gaat er een x-bedrag aan commissie naar de vereniging. En het kost u geen geld extra!
Deze kleine extra inkomsten kan uw vereniging goed gebruiken.

2020
Sponsoring door leden
Afval Loont
Grote Clubactie
Sponsorkliks
Peut / Tank en Schenk
Vrijwilliger van het jaar
Meerlandenfonds
Loterij AAB-toernooi
Sportraad Nwijk bijdrage NKS
NOC NSF Stimuleringsbudget G-Bowlen
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Totaal

€

156,30
500,00
850,00

2019
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1.506,30 €

269,67
40,00
208,70
103,65
350,00
-
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972,02 €

266,00
60,00
236,20
55,18
445,00
-

2017
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€
€

9,00
50,00
157,98
70,16

€

112,32

€
€
€
€
€

323,00
-

1.062,38 €

722,46

Tanken bij Peut
Ook door te tanken bij Peut Abswoude aan de Schiestraat 9 in Noordwijk kan u geld verdienen voor uw vereniging.
Ook hier geldt: het kost u niets extra’s.

INGEZONDEN STUKJES
Wij zouden het leuk vinden als onze bowlingleden ook eens een stukje voor de pinpost 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 kan maken voor uw/een bedrijf of product. Stuur dit
naar bvn019@gmail.com

LIKE OOK EENS ONZE FACEBOOKPAGINA: https://www.facebook.com/BVN019/

