PINPOST
Het informatieblad voor leden van Bowlingvereniging Noordwijkerhout
INHOUD
❖ Woordje voorzitter: zomerreces
❖ Highlights Algemene Ledenvergadering 2019
❖ Aanpassing handicap en blindscore
❖ Bedankje vrijwilligers 2018-2019
❖ Vaste rubrieken: Hoe heurt het eigenlijk?, Het balletje rolt en Tussenstand
sponsorgeld

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste Bowling vrienden,
Terwijl ik dit schrijf is de temperatuur gelukkig een beetje gedaald en is het nu tussen
de 20 en 25 graden. Dat is lekker voor een leuke vakantie. ☺
Ook het bestuur gaat genieten van een paar maanden rust van alle werkzaamheden voor
de vereniging en is tijdens de vakantieperiode (van 01-07 tm 01-09) beperkt
bereikbaar. Natuurlijk kun je altijd mailen naar ons algemene adres: bvn019@gmail.com.
Voor een reactie, houd rekening met enige vertraging!
Ik wens jullie allen een goede vakantie toe met heel
veel plezier en ik hoop jullie begin september weer te
zien bij de start van de competitie.
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Jullie voorzitter,
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HIGHLIGHTS ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019
Nieuwe opzet indeling Verenigingskampioenschappen
Het VK is vrij duur voor de vereniging en er moet vaak worden bijgelegd (€ 10,- inschrijfgeld is helaas niet voldoende). BVN heeft
ieder seizoen te maken met een teruglopend aantal deelnemers. Om de kosten een beetje in de hand te houden en het inschrijfgeld
niet te duur te maken, heeft het bestuur het volgende voorstel aan de vergadering voorgelegd:
1)
2)

Op de huidige manier doorgaan, waarbij BVN moet bijleggen, of…
Een nieuw systeem waarbij geen dubbels meer worden gegooid.

Bij beide opties wordt uitgegaan van een maximaal aantal deelnemers van 72.

Optie 1
(huidig systeem)
Optie 2
(nieuw systeem)

Voorrondes
Singles
1 x 6 games

Voorrondes
Dubbels
1 x 4 games

Finale

Totaal aantal games

6 games

16

2 x 5 games

geen

5 games

15

De meerderheid van de vergadering heeft besloten voor optie 2 te gaan, met de aanpassing dat er in de finale gewoon 6 games
worden gegooid (= totaal aantal games: 16).
Contributie NBF 2019-2020
Wegens de teruglopende ledenaantallen bij de landelijke verenigingen zag de NBF zich genoodzaakt de contributie met € 10,- te
verhogen. Om leden niet op kosten te jagen is tijdens de bondsvergadering vorig jaar door de aanwezige verenigingen besloten om de
verhoging uit te smeren over de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021, dus 2 maal een verhoging van € 5,-.
Hierover is tijdens onze ALV uitleg door het bestuur gegeven. Ondanks het feit dat het een fikse verhoging is, kon de vergadering
wel zijn begrip hierover uitspreken en zijn de nieuwe tarieven van de BVN voor het komende seizoen goedgekeurd.
Lege baan op de dinsdagavond vullen met een “pretteam”
Op de dinsdagavond is wegens vertrek van enkele leden een lege baan ontstaan. Vanuit de vergadering is het voorstel gedaan om die
lege baan op dinsdag te vullen met leden van de andere 2 avonden, een soort spook-/pretteam. Dit kunnen meerdere leden zijn die

dan bijvoorbeeld rouleren. Per speelavond kan dan € 10,- p.p. worden gevraagd. De vraag is echter of dit een pretteam blijft of dat
men toch voor het “echie” mee wil doen. Het bestuur gaat dit onderzoeken en zal de vraag voor spelers voor dit pretteam uitsturen.
Aanpassen handicap en blindscore
Voorstel van het bestuur aan de leden om de handicap en blindscore aan te passen. De berekening zoals het nu is, maakt het in de
competitie niet spannend en niet eerlijk. De vergadering gaat akkoord met aanpassing. Het bestuur gaat een nieuwe berekening van
beide te maken. Hierover meer verderop in deze Pinpost.
Spelen in gelijke shirts
Er wordt nog wel eens de regel overtreden van spelen in gelijke shirts. Vanuit de vergadering is de vraag gesteld welke sanctie
daarop wordt gelegd. Hierover zal straks in de rubriek “Hoe heurt het eigenlijk” meer uitleg worden gegeven. Het bestuur wil er
komend seizoen beter op gaan letten.
Teamkampioenschappen
De prijzen voor hoogste game en hoogste serie valt vaak bij dezelfde spelers. De vraag
vanuit de vergadering is of dit anders kan zodat ook andere spelers meer kans maken op
deze prijs. Enkele leden geven zich op om dit verder te gaan onderzoeken. Het
resultaat hiervan zal later met de leden (via Pinpost) worden gedeeld.
Bestuursverkiezing
Voorzitter George van Kints, penningmeester Susan den Elzen en bestuurslid William
van der Meij waren aftredend en stelden zich herkiesbaar. Alle drie zijn wederom voor
een termijn van twee jaar herkozen.
G-bowlen
Het bestuur doet voor volgend seizoen een voorstel naar de NBF om de G-bowlers lid te
laten worden van BVN/NBF.

AANPASSING HANDICAP EN BLINDSCORE

Waarom?
In de huidige handicapberekening, met een maximum van 55, moet je met je gemiddelde boven de 121 spelen. Echter hebben wij nog
een aantal leden dat dit gemiddelde niet haalt. Om het voor deze leden mogelijk te maken ook punten te kunnen winnen, gaan we een
handicap geven vanaf een gemiddelde van 100. Dit betekent dat de maximale handicap gaat naar 72. Dit is dan 80% van 90.
De blindscore gaat omhoog van 160 naar 175. Het is in de oude situatie te makkelijk om tegen de blindscore je punt te verdienen.
Met een blindscore van 175 dien je tegen je eigen gemiddelde te gooien om het punt te verdienen. Dit maakt het allemaal wat
eerlijker en ook wat spannender in de competitie.
William van der Meij,
Algeheel wedstrijdleider

BEDANKJE VRIJWILLIGERS 2018-2019
Als dank voor hun inzet voor dit seizoen
zijn we met de vrijwilligers gaan bowlen
bij "buurman" Lucky's Bowling Warmond.
Helaas konden Saskia en Lenco er niet bij
zijn. Met zijn allen gaan bowlen was
mogelijk, omdat onze voorzitter George
van Kints is uitgeroepen tot
Noordwijkerhoutse vrijwilliger van het
jaar 2017-2018. Daaraan is een geldprijs
verbonden die besteed moest worden aan
het vrijwilligerswerk van de BVN. Dat
hebben we dan ook gedaan. Het was een
gezellige avond die zeker voor herhaling
vatbaar is. Kijk voor alle foto’s op onze
facebookpagina:
https://www.facebook.com/BVN019/
Alle vrijwilligers nogmaals hartelijk dank.

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

In deze pinpost gaan we het hebben over 1 onderdeel:
Het Teamtenue
Op verzoek, nogmaals aandacht voor het te dragen tenue/wedstrijdbowlingshirt tijdens de leagues.
Teams
Bij de start van een nieuw seizoen, dient een ieder die in een team speelt een eenduidig shirt te dragen. Dit houdt in een
(bowling-)shirt of polo van dezelfde kleur en met dezelfde opdruk, zodat een team als zodanig herkend wordt. De naam mag de naam
van een sponsor zijn.
Reservespelers
•
Een reservespeler die geen vaste speler is bij een ander BVN team, mag in een onbedrukt t-shirt of poloshirt spelen.
•
Een reservespeler die wel een vaste speler is bij een ander BVN team, mag in het eigen teamshirt gooien.
Het bowlingshirt mag tijdens de wedstrijd niet bedekt worden door een vest of trui.
Nieuwe teams
Nieuw aangemelde teams krijgen tot 1 november van het betreffende seizoen de tijd om shirts te regelen.
Het niet volgen van deze regels kan na 2 waarschuwingen leiden tot puntenaftrek. Zie art. 25 van het Huishoudelijk Reglement van
de BVN.
George van Kints,
voorzitter/wedstrijdleider

HET BALLETJE ROLT
Ik was wat laat met het vragen om een reactie bij één van de leden voor de rubriek “Het balletje rolt”. Vandaar deze keer een klein
inzicht in het leven van iemand van het bestuur, nl. de secretaris. Ach ja, de bestuursleden moeten toch ook een keer aan de beurt
komen 😊
Wie ben je?
Mijn naam is Désirée de Bruijn, ik ben nog net 52 jaar, woon inmiddels 21 jaar in Voorhout en ik speel op de dinsdagavond bij team
Peut Abswoude.
Hoe lang bowl je al en hoe is het allemaal voor jou begonnen?
Ik had vorig jaar mijn 25-jarig jubileum dus reken maar uit. Ik heb het eigenlijk van mijn man Kees overgenomen. Hij speelde in
Sassenheim en is er toen mee gestopt. Ik ben daar een jaartje reserve geweest. Totdat Myriam van der Valk me overtuigde dat
Noordwijkerhout veel gezelliger was. Inmiddels heb ik Kees met zachte hand weer kunnen overhalen om toch weer te komen bowlen.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Sinds 2012 beman ik in mijn eentje het centrale secretariaat van de gefuseerde parochie H. Augustinus, met kerken in Katwijk,
Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. Als je daar meer over wilt weten dan schiet je me maar een keer aan. Het blijkt dat men
vaak niet weet wat ze zich hierbij moeten voorstellen 😉 Erg interessant kan ik je vertellen. Never a dull moment in church!
Heb je nog andere hobby’s/bezigheden?
Genoeg, ik kom soms tijd te kort. Mijn werk is mijn hobby, ik zing in een gospelkoor (zit ook in de muziekcommissie), bowlen vind ik
ook leuk uiteraard (en in het bestuur doe ik ook nog wat dingen geloof ik), ga graag lekker wandelen met de hond en ik regel best veel
voor de racerij van mijn zoon Max. Die gaat lekker momenteel, waarschijnlijk ligt het ‘m in de voornaam 😉
Wat eet je graag, of juist niet?
Ik lust eigenlijk alles, als het maar lekker is klaargemaakt. Maar waar je me echt heel blij mee maakt is Indisch (maak soms zelf wel
eens een rijsttafel(tje) voor vrienden of familie), pasta en goulash. Deze dingen staan hoog op mijn kooklijstje. Aardappeltjes
kook/bak ik eigenlijk alleen als mijn zoon thuis komt.
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je?
Oorlogsfilms, vooral de op waarheid beruste verhalen. WOII, Vietnam, maakt niet uit. Ook kijk ik graag naar “The Voice” of “…… got
talent”. Geweldig al die mensen die denken dat ze wat kunnen (en sommigen kunnen dat ook).
V.w.b. televisie kijk ik heel weinig naar de commerciëlen. Spelprogramma’s met BN’ers……… uhm, laat maar.

Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
Gezellig samen zijn met vrienden. Maakt niet uit op welke manier. En na drukte ook af en toe een weekendje helemaal niets. Gewoon
doen waar je zin in hebt. Of is het… gewoon laten waar je geen zin in hebt!
Waar heb je een hekel aan?
Aan zoveel dingen 😉. Maar waar je me echt boos mee krijgt is oneerlijkheid en dierenleed.
Heb je nog een levensmotto?
Doe nu lekker de dingen die je leuk vindt. Je kunt morgen je koppie wel eens neerleggen.
Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen?
Ik heb het nog steeds erg naar mijn zin bij BVN en in het bestuur. Dus voorlopig zijn jullie nog niet van me af.

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2019-2020
Check uw mailbox voor de contributiefactuur voor het nieuwe seizoen. Heeft u al betaald? Super, geen actie meer nodig!
Zo niet, wilt u uw bijdrage zsm overmaken? Dan kunnen we u op tijd inschrijven bij de NBF.
Bij voorbaat dank,
Susan den Elzen (Penningmeester)

TUSSENSTAND SPONSORGELD

2019 tot nu toe

2018

2017

Sponsoring door leden

€

268,00

€

266,00

€

9,00

Afval Loont

€

20,00

€

60,00

€

50,00

Grote Clubactie

€

208,70

€

236,20

€

157,98

Sponsorkliks

€

-

€

55,18

€

70,16

Peut / Tank en Schenk

€

-

€

-

€

112,32

Vrijwilliger van het jaar

€

-

€

-

Meerlandenfonds

€

-

€

Loterij AAB-toernooi

€

-

€

Totaal

€

350,00

846,70

€

€

445,00
1.062,38

€

-

€

323,00

€

722,46

Hoe komt BVN aan dit sponsorgeld?
Ziet u de bedragen hierboven? Enkele van deze bedragen zijn bij elkaar gespaard door onze bowlingleden. Hoe u dat ook kunt?
Onder andere:
1) Door uw gescheiden afval weg te brengen naar de Stakman Bossestraat 65 in Noordwijk.
Geef aan dat u afval tgv de BVN komt brengen.
www.afvalloont.nl/brengvoorwaarden
2) Door uw online aankopen te doen via Sponsorkliks. BVN ontvangt geheel automatisch een kleine
gesponsorde bijdrage en het kost u helemaal niets.
Hoe hoger het bedrag van u aankoop, hoe meer ontvangst voor BVN.
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3642
3) Door te tanken bij Peut Abswoude aan de Schiestraat 9 in Noordwijk. U kunt 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.
https://www.abswoude.nl/vestigingen/peut-abswoude/

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

