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Bestuur BVN

Een ZOMERGROET…
Beste leden,

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
Vacant

Voor contactgegevens klik hier

Weliswaar is de Corona nog steeds zeer actueel en weten we nog niet wanneer
we weer kunnen gaan bowlen, de tijd gaat gewoon door en is voor velen de
vakantieperiode bijna aangebroken.
Ook het bestuur gaat genieten van een paar maanden rust van alle
werkzaamheden voor de vereniging en is tijdens de vakantieperiode (juli t/m
half augustus) beperkt bereikbaar. Natuurlijk kun je altijd mailen naar ons
algemene adres: bvn019@gmail.com
Indien je om een reactie vraagt, houd rekening met enige vertraging.

Secretariaat
PR
Website

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

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

Uiteraard houden wij u ook in “onze” vakantie op de hoogte indien er nieuwe ontwikkelingen zijn aangaande de 1,5
meter maatregelen en de mogelijke veranderingen voor het bowlen.
Wij wensen jullie allen een goede vakantie toe met veel plezier en we hopen jullie begin september gezond en wel weer
te zien bij de start van een nieuwe seizoen.
Het bestuur

Ria,
Désirée,
Susan,
William
George

CONTRIBUTIEFACTUREN SEIZOEN 2020-2021
Vanwege de onzekere tijden, zullen wij het innen van de contributie een maand verschuiven. U kunt de factuur
hiervoor half juli verwachten.
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VERGADEREN, VERGADEREN, VERGADEREN.
Kan het niet lijfelijk dan maar via Skype.

HIGHLIGHTS ALV 2020
Op 20 mei 2020 hebben wij via de digitale weg de Algemene
Ledenvergadering (ALV) 2020 gehouden.
Jammer genoeg hebben maar 20 personen gereageerd. We hadden
gehoopt dat het digitaal kunnen reageren tot meer resultaat had
geleid.
De uitslag van de ALV is op 3 juni aan alle leden verzonden. Hieronder
de belangrijkste punten.
•
•
•
•
•

•
•
•

De notulen ALV 27 mei 2019 en bijbehorende jaarverslagen zijn vastgesteld.
De financiële commissie heeft de administratie gecontroleerd en goedgekeurd.
De ALV gaat akkoord met het gevoerde financiële beleid en verleent decharge aan het bestuur.
De begroting 2020 en de tarieven 2020-2021 zijn goedgekeurd.
Misschien is het noodzakelijk om in september met een aangepaste manier van spelen te beginnen. Hiervoor
hebben we een aantal opties doorgegeven. De meeste stemmen gaan naar optie 2, met 4 teams in huis (alleen de
2 spelende teams en degene die daarna aan de beurt zijn). We houden u op de hoogte van de speelwijze waar we
mee kunnen starten.
De wedstrijdleiders zijn ongewijzigd.
Désirée en Ria zijn herbenoemd.
De meeste stemmen zijn het eens met het wijzigen van het huishoudelijk reglement. De wijzigingen zijn dan ook
vastgesteld. Over artikel 33 bestaat nog een discussie.
Het voorstel: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of wanneer sprake is van overmacht zijn
uitzonderingen op de bepalingen in dit huishoudelijk reglement en de statuten mogelijk. Deze liggen ter
beoordeling aan het verenigingsbestuur.
Op dit moment laten wij uitzoeken of de wijziging zoals wij hebben voorgesteld juridisch haalbaar is. Voorlopig is
de wijziging doorgevoerd in het huishoudelijk reglement. Mocht blijken dat dit juridisch niet kan, dan zullen wij
dit opnieuw aan u voorleggen.
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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

: Jos Aartman
: 64 jaar
: Noordwijkerhout
: Woensdagavond

Hoe lang bowl je al en hoe is het allemaal voor jou begonnen?
Ongeveer 28 jaar geleden begonnen als invaller voor Jos Nederpel in team met Ria Bos en Astrid en Gert-Jan
Negenborn. Jos Nederpel stopte al snel en hierna afwisselend met Jan de Jong enige jaren in dit team gebowld.
Hierna gevraagd door Rineke en Ben Persoon en met Rineke bowl ik nu alweer ruim 16 jaar.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ordervoorbereider bij Floramedia (gespecialiseerd in drukwerk voor de groene sector)
Heb je nog andere hobby’s/bezigheden?
Vissen is mijn grote passie. Ben dan ook al jaren lid van de Arnoud, vis regelmatig wedstrijden en ga al zo’n 35 jaar op
visvakantie naar Denemarken.
Wat eet je graag, of juist niet?
Vis vind ik heerlijk, maakt eigenlijk niet uit wat voor vis. Wat groente betreft ben ik kieskeurig voor Broccoli,
spruitjes, witlof, bloemkool en ………. is niet aan mij besteed!
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je?
Sportprogramma’s en films met Tom Hanks (Forrest Gump, The Green Mile, Cast Away)
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
Avondje naar casino, wel met winst naar huis komen, anders vind ik het toch weer zonde.
Of gezellig uit eten met familie.
Waar heb je een hekel aan?
Klusjes thuis, ben namelijk niet zo handig.
Heb je nog een levensmotto?
Pluk de dag en wees tevreden met wat je hebt.
Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen?
Ben nu even gestopt met bowlen, maar als alles weer normaal gaat lopen, haal ik mijn bal weer uit het vet!
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TUSSENSTAND ONTVANGEN SPONSORGELDEN

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

•
•

2020
10,00
156,30
500,00
850,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.516,30 €

2019
269,67
40,00
208,70
103,65
350,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

972,02 €

2018
266,00
60,00
236,20
55,18
445,00
-

2017
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,00
50,00
157,98
70,16
112,32
323,00
-

1.062,38 €

722,46

Door het vertrek van Patrick is een bestuursfunctie vrijgekomen.
Ook is er een plekje vrij in de financiële commissie.

Mocht u interesse hebben in een van de functies geef dit dan door aan een van de
bestuursleden of via bvn019@gmail.com

VAN DE WEDSTRIJDTAFEL
9 maart competitiedag 21, de laatste van periode 3. Nog een periode van 7 speeldagen te gaan.
Zondag 15 maart het bericht van de regering dat alle horeca om 18.00 uur dicht moet vanwege het COVID-19 virus.
Wat nu? We hebben nog 7 speeldagen te gaan?! Overleg met het bestuur. “Als het bowlinghuis niet te lang dicht blijft
schuiven we de speeldagen gewoon door”.
Al snel daarna wordt vanuit de sportbonden en de NBF alles afgelast: de nationale en regionale leagues, het NKS en de
Ton Zandboer Cup. Ook ons rest niets anders dan de competitie te beëindigen. Geen kampioenen dit jaar, geen
teamkampioenschappen en ook geen fysieke Algemene Ledenvergadering. De pinfall die tot en met speeldag 21 is
gegooid is verwerkt en naar de NBF gestuurd voor de berekening van het gemiddelde voor het volgende seizoen.
Maandag 14 september willen wij onze competitie weer gaan starten. De wijze waarop we kunnen gaan bowlen is nog
niet helemaal zeker, maar het ziet er naar uit dat we “gewoon” weer kunnen gaan bowlen. Misschien gaan we Europees
bowlen, dus 3 games op 1 baan. De NBF heeft ons ook een idee aan de hand gedaan. We gaan het uitzoeken.
Mochten er nog wijzigingen komen dan zullen wij jullie natuurlijk op de hoogte houden.
Ik hoop jullie allen gezond en wel in september weer op de banen te zien!
Vr Gr
William vd Meij
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TIJDSPAD BESTUUR
In onze correspondentie over de ALV 2020 hebben we u al via een tijdspad laten zien waar het bestuur mee bezig was en allemaal
nog moest doen. Op dezelfde manier willen we ook toewerken naar 1 september en u goed op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen. Voorlopig ziet ons tijdpad er zo uit. Uiteraard zullen we u, mocht dit nodig zijn, via mail op de hoogte houden van
ontwikkelingen die het bowlen aangaan.
Uitgangspositie vooralsnog is dat we “gewoon” op 14 september weer starten met een normaal speelschema.
Week 26
13 jul
1 jul t/m half aug
17 aug
1 sep
14 september

Pinpost juni-juli
Bestuursvergadering (Wat?! In onze vakantie?!)
Vakantie bestuur BVN
Bestuursvergadering
Recreatie en evenementen weer op gang?
Start bowlingseizoen 2020-2021

Sponsorkliks
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 gesponsorde
bijdrage van uw aankoop. Hoe hoger het bedrag van uw aankoop, hoe meer ontvangst
voor BVN.
Ga naar https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3642

[Trek
Tanken bij Peut
van uw
een

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.

de
aandacht
lezer met

veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te
benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]

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

Pagina 5 van 6

We maken er maar het beste van!

Bent u het binnenzitten of niet kunnen sporten
ook zo zat en wilt u weer graag gaan bowlen?

Kunt u niet wachten tot september……?
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