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Welkomstwoordje van de voorziter
Als ik dit schrijf is het nog maar 14 dagen te gaan en dan gaan we weer beginnen met ons nieuwe
bowlingseizoen. Na een lange periode van niet kunnen spelen hoop ik dat iedereen er weer zin in heeft, maar
het zal niet hetzelfde zijn als anders. Laten we samen zorgen dat we deze regels respecteren en dat we onze
geliefde bowlingsport weer met veel plezier en gezond kunnen gaan beoefenen.
George van Kints
Wel of geen Europees systeem
In onze laatste mail hebben wij u laten weten dat
we het seizoen wilden beginnen volgens Europees
systeem: 1e game op de 1e baan, 2e game op de 2e
baan, 3e game weer op de 1e baan. Eén van onze
leden attendeerde ons erop dat dit extra geloop
met zich meebrengt en extra contact met de
plaats waar het andere team heeft gespeeld.
Drankjes moeten worden meeverhuisd en banen
tussendoor schoongemaakt. Extra risico’s die we
allemaal niet willen. Het bestuur heeft dus
besloten dat we toch beter alle 3 de games op 1
baan kunnen gooien. Fijn als leden meedenken, zo
houden we het met zijn allen zo veilig mogelijk.

Tijd voor vernieuwing
Vanaf nu heeft de Pinpost een nieuwe look. Vernieuwing
wil niet altijd zeggen verbetering, maar hopelijk leest
het op deze manier wat lekkerder weg.
De PP is deze keer ook wat uitgebreider. Dat is inherent
aan dit rare jaar waarin veel te melden viel/valt. Het
bestuur heeft in ieder geval zijn handen vol (gehad) aan
het hele gebeuren en aan de communicatie daarvan.
Tevens zijn we bezig met het aanmaken van nieuwe
(gelijke) BVN e-mailadressen. Allemaal voor een wat
professionelere
uitstraling.
U wordt hierover in
een latere PP
verder
geïnformeerd.

Penningmeester: Susan Jansen
bvn019penningmeester@gmail.com
Wedstrijdzaken: William van der Meij
williamvandermeij@gmail.com
Jeugdzaken: George van Kints
g.kints@ziggo.nl
Algemene zaken: Ria Bos
bvn019pr@gmail.com
Ledenadministratie: Désirée de Bruijn
bvn019@gmail.com
Scoreverwerking: William van der Meij
williamvandermeij@gmail.com
PR en communicatie: vacant
Voor contactgegevens klik hier
Website
www.bvn19.nl
Facebook
https://www.facebook.com/BVN019/
Rekeningnummer
NL09 RBRB 0706 3661 90

Winactie NBF: 10 nieuwe bowlingballen
Begin juli hebben wij u via een aparte mail geattendeerd op de actie van de NBF waarin 10 nieuwe
bowlingballen worden weggeven. Hopelijk heeft u de bon uit het bowlingmagazine geknipt. Wilt u
kans maken op 1 van de 10 nieuwe ballen, vul dan de bon in en lever deze op de eerste speelavond
in bij iemand van het bestuur. Bent u niet aanwezig op één van de speelavonden in september dan
kunt u de bon opsturen naar: BVN p/a Bloemenschans 19, 2215 DH Voorhout
Heeft u het bowlingmagazine inmiddels weggegooid? Knip dan de bon hiernaast uit en vul hem met
de hand in. De NBF heeft duidelijk aangegeven dat alleen origineel ingevulde bonnen mogen
meedoen. Dus een kopie of scan wordt niet geaccepteerd.
Aanpassing Huishoudelijk Reglement (HHR)
Zoals eerder gezegd hebben wij uit laten
zoeken door de NBF of de aanpassing van
artikel 33 van het HHR, zoals we tijdens de
digitale ALV 2020 hebben voorgesteld,
rechtmatig is. De NBF is van mening dat het
rechtsgeldig is. Wel geeft zij aan dat het
gebruik van de term statuten in deze
verwarrend is. In art. 33 wordt gevraagd om te
mogen handelen indien er niets in het HHR of
de statuten over de ontstane situatie staat.
Het lijkt hier alsof wij de statuten willen
aanpassen en dat kan niet. Dat weten we en dat
is ook niet de bedoeling. Het gaat alleen om de
mogelijkheid te mogen handelen zonder eerst
een ledenvergadering uit te hoeven schrijven.

Aangezien we de wijziging tijdens de ALV aan
de leden hebben voorgelegd en de meerderheid
vóór heeft gestemd, is het een rechtmatige
aanpassing. Het artikel is inmiddels in het
nieuwe reglement aangepast.
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Invullen vragenlijst vóór aanvang wedstrijd
Iedere avond vóór aanvang van de wedstrijd zullen wij
langskomen met een formulier met het verzoek de
vragen te lezen en af te tekenen als u overal nee op
kunt antwoorden. We snappen dat dit een stukje extra
werk met zich meebrengt voor u, maar we hebben het
al iets vereenvoudigd door 1 formulier hiervoor te
gebruiken en niet 1 formulier per persoon. We vragen
u vriendelijk om uw medewerking hieraan te verlenen.
Vertrouwenspersoon van BVN: Bert Megens
In de Pinpost van april hebben we u al kort op de hoogte
gebracht. Bert is vanaf dit seizoen onze vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Mocht u vertrouwelijke
zaken kwijt willen; pesten, (seksuele) intimidatie,
discriminatie, agressie en geweld, persoonlijke
problemen of andere zaken waarover u met het
bestuur niet wilt/kunt praten, dan is hij de aangewezen
persoon hiervoor. Bert heeft geheimhoudingsplicht en
behandelt alles in strikte vertrouwelijkheid. Elke actie
door hem wordt slechts ondernomen wanneer de
melder daarmee instemt. U kunt Bert bereiken via
Nb3032@kpnmail.nl of 06-46727166.

Het balletje rolt naar…
Bert Megens, 61 jaar, woont in Noordwijk en speelt op de woensdagavond
Hoe lang bowl je al en hoe is het allemaal voor jou begonnen?
Ik ben begonnen met bowlen in 1999 bij Bowlingsvereniging Spierdijk (NH)
doordat mijn toenmalige echtgenote daar reeds bowlde.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Sinds 1 april 2020 ben ik officieel met vervroegd pensioen gegaan. Ik heb
daarvoor 41 jaar bij De Nederlandsche Bank gewerkt in de financiële IT
wereld. Na zoveel jaren met computers gewerkt te hebben, ben ik een
opleiding gaan volgen als Life-coach en als ZZP-er bij grote bedrijf actief
geweest om mensen te begeleiden bij reorganisaties, omscholingen,
ontslagprocedures en als maatschappelijk begeleider /werker. Op moment
actief als Maatschappelijk begeleider/ Arbeidscoach bij Vluchtelingen
Werk in Noordwijk en Noordwijkerhout (vrijwilliger)
Heb je nog andere hobby's/bezigheden?
In deze Corona crisis periode ben ik twee keer per nog actief voor "het
begint met taal" waar ik dan als "kletsmaatje" met anderstalige via

Skype, Facetime of Whatsapp een uurtje praat, er is natuurlijk nu geen
school. Andere hobby's zijn lezen, films, koken, de natuur in, reizen,
motor-, autorijden en natuurlijk bowlen en nog veel meer.
Wat eet je graag, of juist niet?
Eigenlijk lust ik alles behalve orgaanvlees.
Van welk soort televisieprogramma's/films houd je?
Ik ben in alles geïnteresseerd.(politiek, humor, detective, actie etc.)
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
Heerlijk Sushi eten bij Mizumi in Noordwijk.
Waar heb je een hekel aan?
Onrechtvaardigheid, discriminatie en oneerlijkheid.
Heb je nog een levensmotto?
Er is altijd een oplossing voor alles en soms heb je daar even hulp bij nodig.
Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen?
Ik vind dat de bowlingvereniging een sociale bijdrage moet leveren aan de
maatschappij door mensen plezier en gezelligheid te laten beleven. Geniet
het leven kan kort zijn.

Aandachtspunten voor verantwoorde sportbeleving
Per 1 juli mag er in heel Nederland weer gebowld worden. Daarbij is het niet verplicht om in de spelersruimte 1,5 meter afstand te houden. Ook het
spelen van wedstrijden is direct weer toegestaan. Het blijft echter van belang om verantwoord met deze versoepeling om te gaan! Dat betekent dat
bovenstaande punten belangrijk blijven, waarbij enkel de 1,5 meter regel geldt buiten de spelersruimte.
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Wedstrijdschema en oliepatroon
seizoen 2020/2021
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