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VOORAANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
De ALV 2020 staat gepland op 20 mei 2020.

Maart 2020
Jaargang speelseizoen 20
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!!! OPROEP !!!

Voor contactgegevens klik hier

Bowlingvereniging Noordwijkerhout is op zoek naar een lid die graag de rol van
vertrouwenspersoon op zich wil nemen.

Secretariaat
PR
Website

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen bijvoorbeeld een vereniging aan wie men
vertrouwelijke zaken kwijt kan; pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en
geweld of persoonlijke problemen.

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

Duidelijk zal zijn dat het in alle gevallen gaat om delicate kwesties. De
vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en behandelt alles in strikte
vertrouwelijkheid. Elke actie wordt slechts ondernomen wanneer de melder daarmee
instemt.

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

Rekeningnummer: NL09 RBRB 0706 3661 90

Heeft u interesse in deze rol meld u zich dan bij één van de bestuursleden. Er volgt altijd eerst een gesprekje met u. Twijfelt u nog
en wilt u eerst weten wat het precies inhoudt dan kunt u met uw vragen ook altijd bij het bestuur terecht.

SPORTVERKIEZING NOORDWIJK: genomineerd tot Sportvrouw van het jaar 2019 Ria Duivenvoorden
In februari jl. is de verkiezing geweest van o.a. Sportvrouw van het jaar 2019. Zoals u weet hadden wij Ria Duivenvoorden hiervoor
opgegeven en behoorde zij uiteindelijk bij de 3 genomineerden.
Helaas heeft ze het moeten afleggen tegen de genomineerde handbalster maar naar wat wij begrepen hebben lag het aantal
stemmen niet ver van elkaar. Ria heeft in ieder geval van de organisatie een mooi diner aangeboden gekregen en wij zijn er natuurlijk
bijzonder trots op dat zij bij de genomineerden zat. Al met al een mooi ervaring.

TOERNOOIEN
Ria Duivenvoorden en Jan de Jong
Op 29 februari jl. hebben Ria Duivenvoorden en Jan de Jong meegedaan aan het 15e Zoete Inval 50+ toernooi.
Ria Duivenvoorden is 2e geworden in de 3e klasse en Jan de Jong is 3e geworden in de 2e klasse. Wij feliciteren hen met dit fraaie
resultaat.

TON ZANDBOER CUP
Helaas heeft het scratchteam de ronde tegen Nieuwegein verloren met 2479 tegen 2433. Met een teamgemiddelde van 202 is dat
geen schande, maar wel jammer!
Het handicapteam deed het beter. Zij heeft met 2133 tegen 1987 gewonnen van Gouda2. Op naar de volgende ronde!

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.

Het SCHOONMAKEN van je bal
14. Schoonmaakmiddelen
Er zijn 2 soorten schoonmaakmiddelen voor de bowlingballen:
* Het 1e soort cleaner mag je alleen gebruiken voor of na een wedstrijd.
Door de USBC wordt dit genoemd: “approved before/after certified competition”
(USBC - United States Bowling Congress)
* Het 2e soort cleaner mag je ook tijdens de wedstrijd gebruiken.
Dit noemen ze “approved anytime”
In de proshop van Bas Menken wordt alleen de Approved anytime verkocht.
Maar vraag bij de aankoop altijd voor de zekerheid welke cleaner je nodig hebt. Wil je de cleaner alleen voor en/of na een wedstrijd
gebruiken of altijd. Als je geen cleaner hebt, is een schoonmaakdoek of oude handdoek ook voldoende en die mag je altijd gebruiken.

TUSSENSTAND SPONSORGELD
2020 tot nu toe
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Sponsoring door leden
Afval Loont
Grote Clubactie
Sponsorkliks
Peut / Tank en Schenk
Vrijwilliger van het jaar
Meerlandenfonds
Loterij AAB-toernooi

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.

GRATIS GELD VERDIENEN VOOR UW VERENIGING
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
Tanken bij Peut
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.

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

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

21 MAART OPENING MET EEN GRATIS SOFTIJSJE

