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Vaste rubrieken: Hoe heurt het eigenlijk en Het balletje rolt

Vooraankondiging ALV 2022
De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 26 april 2022.
Er is die week geen bowlen. Zet u de datum alvast in uw agenda?

Penningmeester: Susan Jansen
penningmeester@bvn19.nl

Wedstrijdzaken: William van der Meij
wedstrijdzaken@bvn19.nl

Jeugdzaken: George van Kints
jeugdzaken@bvn19.nl

Algemene zaken: Ria Bos
algemenezaken@bvn19.nl

Vacature secretaris bestuur BVN
Na 15 jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan de laatste 13 jaar als secretaris,
heeft Désirée de Bruijn ervoor gekozen andere uitdagingen aan te gaan. Het bestuur is
dus naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris. Mocht u dit een leuke functie lijken
neem dan contact op met iemand van het bestuur. Uiteraard zijn wij sowieso op zoek naar
nieuwe leden in het bestuur. Dus ook voor andere taken zoeken wij mensen. Schiet
gewoon eens een keer een bestuurslid aan en vraag wat er zoal te doen is binnen het
bestuur.

M/V

Ledenadministratie: Désirée de Bruijn
ledenzaken@bvn19.nl

Scoreverwerking: William van der Meij
wedstrijdzaken@bvn19.nl

PR en communicatie: vacant
pr@bvn19.nl

Vertrouwenspersoon: Bert Megens
nb3032@kpnmail.nl
06-46727166
Voor contactgegevens klik hier

Website www.bvn19.nl

Facebook
https://www.facebook.com/BVN019/

Verenigingskampioenschappen 2022
Dit jaar kunnen we eindelijk weer de VK organiseren. Heeft u uw inschrijfformulier met
€ 10,- inschrijfgeld al ingeleverd? U kunt dit doen tot uiterlijk 9 maart a.s.

Rekeningnummer
NL09 RBRB 0706 3661 90

Grensoverschrijdend gedrag
De media staat de laatste tijd vol van ongewenst en/of seksueel overschrijdend gedrag.
Het bestuur stelde zichzelf de vraag: hebben we het bij de BVN goed geregeld of zijn
extra maatregelen nodig?
De vertrouwenspersoon bevestigt dat er wel signalen zijn geweest, maar dat deze zijn
opgepakt en naar tevredenheid zijn afgehandeld.
Zit je ergens mee?

Wat voor de een geen probleem is kan voor de ander ongewenst/niet prettig ervaren worden. Ieder ervaart dat op een eigen
manier. Maak het in ieder geval bespreekbaar. Dat kan met een bestuurslid, de wedstrijdleider of met Bert Megens, de
onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Het spreekt voor zich dat al deze gesprekken vertrouwelijk zijn.
Contactgegevens vertrouwenspersoon:
Bert Megens
Tel. 06-46727166
E-mail: vertrouwenspersoon@bvn19.nl

In deze rubriek frissen we ieders geheugen weer eens
even op en vestigen we de aandacht op de
speelregels bij het wedstrijdbowlen.
Beste Leden,
We mogen weer bowlen! We beginnen per 8 en 9 maart weer met
het Amerikaanse systeem, dus weer wisselen van baan.
Ook in deze Pinpost weer een stukje “Hoe Heurt het eigenlijk” Deze keer frissen we ieders geheugen weer eens even op
betreffende het invullen van het sçoreformulier.
Duidelijkheid
1. Vul altijd de speelvolgorde juist in, zodat zichtbaar is wie tegen wie speelt.
2. Schrijf duidelijk, want een onduidelijk cijfer kan verwarring geven.
3. Ook de eindscore in cijfers en het aantal punten correct invullen.
4. De teamcaptains ondertekenen het scoreformulier van de tegenpartij.
Aantal punten per wedstrijd
1. Voor iedere individuele game kan 1 punt gescoord worden door de speler met de hoogste game (inclusief handicap). Bij
een gelijke stand krijgt ieder een halve punt.
2. Per game kunnen dus maximaal 3 punten worden gehaald.
3. Het team dat per game de hoogste score heeft, verdient 3 extra bonuspunten bij die game. Bij een gelijke stand krijgen
beide teams anderhalve punt.
4. Het team dat het groottotaal wint, verdient 2 punten extra.
5. Het totaal aantal te winnen punten per league is dus 20 punten.

Veel bowlingplezier,
George van Kints,
uw 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
Leeftijd
Woonplaats
Speelavond

:
:
:
:

Sam Jansen
20
Nieuw-Vennep
Dinsdag

Hoe lang bowl je al en hoe is het allemaal voor jou begonnen?
Ik bowl ongeveer 9 maanden. Ik ben samen met Aaron een keer op een woensdagavond gaan bowlen en toen stonden er
mensen van de verenging te bowlen. Dit vonden wij erg leuk en interessant en zijn wat vragen gaan stellen. Sindsdien zijn wij
het bowlen gaan oppakken. Dit begon als woensdagavond naast de “Pro’s” zoals wij hen zagen. Rond half juni zijn wij zelf een
bal gaan aanschaffen bij Menken en zijn we daarmee gaan oefenen.
We begonnen als one handed en ik ben overgegaan naar two handed. Dit was omdat ik met een aantal gasten sprak die al wat
langer bowlden en zeiden dat als zij nu zouden beginnen zij two handed zouden beginnen. Ik ben gaan uitzoeken wat het was
en ben begonnen aan mijn nieuwe bowlingstyle. Om verder te komen met bowlen zijn Aaron en ik lessen gaan nemen bij Ben
van Spronsen. Dit is erg leuk en gaat goed!
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben fulltime aan het werk als software developer (applicatieontwikkelaar) en ga in het weekend graag naar techno/housefeesten. Verder sport ik in de ochtenden en eet ik ook graag
Heb je nog andere hobby’s/bezigheden?
Ik wil muziek maken oppakken en naar muziek luisteren doe ik ook graag.

Wat eet je graag, of juist niet?
Ik lust alles maar mijn favoriet is zalm.
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je?
Ik kijk weinig films maar vind een goede actie-/comedyfilm wel amuserend.
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
Zaterdagochtend paar uur bowlen, dan lekker lunchen met een broodje zalm. En dan bij m’n vader eten om daarna klaar te
maken voor een goed technofeest!
Waar heb je een hekel aan?
Vrij weinig. Alleen als iemand te laat komt maar meestal verifieer ik of de persoon op tijd komt anders regel ik zelf vervoer of ga
ik wat anders doen
Heb je nog een levensmotto?
Kan niet altijd strike gooien
Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen?
Gezellige vereniging en mensen en ik ga altijd met veel zin en plezier naar de leagueavonden!

GRATIS GELD VERDIENEN VOOR DE BVN
Geld verdienen voor uw verenging zonder dat het u extra geld kost?
U kunt dit op meerdere manieren doen:

Sponsorkliks

Tanken bij Peut

Doe uw online inkopen via Sponsorkliks. Op deze manier
steunt u BVN financieel zonder dat het u ook maar iets kost.
BVN ontvangt geheel automatisch een kleine commissie van
het betaalde bedrag. Hoe hoger het bedrag van uw aankoop,
hoe meer ontvangst voor BVN.

Tankt u bij Peut Abswoude aan de Schiestraat 9 in
Noordwijk, dan kunt u bij betaling via een speciaal apparaat
uw stem uitbrengen op onze vereniging. Op deze manier
ondersteunt u BVN zonder dat het u extra geld kost.

Ga naar:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3642

GEVRAAGD! Kopij

Adverteren in de pinpost

Wij vinden het natuurlijk altijd leuk als onze bowlingleden ook
eens een stukje voor de pinpost willen schrijven.

Dat kan!

Dus heeft u een leuk bowling gerelateerd verhaal, toernooi
waaraan is meegedaan, of zomaar een leuke bowlingfoto die
u met de leden wilt delen… schroom niet en stuur het naar

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

bvn019@gmail.com

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

