PINPOST
Het informatieblad voor leden van Bowlingvereniging Noordwijkerhout

augustus/september 2019
Jaargang speelseizoen 21

Beste bowlingleden
In verband met mijn late vakantie ontvangt u een verkorte Pinpost met hierin alleen het
wedstrijdschema 2019/2020 en informatie over het pretteam op de dinsdagavond.
Een goed, sportief, maar vooral gezellig bowlingseizoen toegewenst!
Désirée de Bruijn,
secretaris

Pretteam dinsdagavond

Jan Zonderwijk
Jaap Cederhout
Saskia Venderbosch
Kees Westra
Peter Voorham

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdzaken
Jeugd
Algemene zaken
Ledenadministratie
Scoreverwerking
PR en communicatie

G. van Kints
D. de Bruijn
S. den Elzen
W. van der Meij
G. van Kints
R. Bos
D. de Bruijn
W. van der Meij
P. van Aarle

Voor contactgegevens klik hier

Tot op heden hebben de volgende mensen zich aangemeld voor het nieuw te vormen
pretteam op de dinsdagavond:

1.
2.
3.
4.
5.

Bestuur BVN

wo
wo
wo
wo
wo

Secretariaat
PR
Website

bvn019@gmail.com
bvn019pr@gmail.com
www.bvn19.nl

Facebook
https://www.facebook.com/BVN019/
Rekeningnummer: NL09 RBRB 0706 3661 90

Het bestuur heeft besloten te gaan starten met het pretteam op de 1e speeldag met bovenstaande mensen. Uiteraard kunnen zich
nog steeds leden aanmelden voor dit team. Ik hoor graag of u interesse heeft om het pretteam te komen versterken. Ook als u nog
twijfels heeft of een vraag dan hoor ik dat graag. Stuur een mail naar bvn019@gmail. com.
De personen die zich nu hebben opgegeven krijgen binnenkort bericht van het bestuur hoe een en ander ingekleed gaat worden.

Hieronder nog even de spelregels:
•
•
•
•
•

Het pretteam bestaat uit maximaal 10 leden.
Per speelavond wordt € 10,- euro p.p. gevraagd aan de leden die op dat moment spelen.
Hoe meer leden, hoe meer er gerouleerd kan worden. Het hoeft dus geen dure aangelegenheid te worden en er hoeft dus ook
niet iedere week gespeeld te worden door dezelfde personen.
Voor dit pretteam moet een teamcaptain worden aangesteld die zorgt dat er een roulatieschema komt en dat het geld wordt
geïnd.
Dit team is mede-opgericht om instromende leden te kunnen plaatsen. Dit betekent dat een instromend lid altijd verzekerd is
van een vaste plek.

