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De NBF is voornemens een klankbordgroep op te richten. Een goede mix van de
hierboven genoemde expertisevelden. Mensen die samen met de NBF voor een breder draagvlak, nieuwe initiatieven en
veranderingen kunnen zorgen.
De gehele brief staat aan het eind van deze PinPost

BVN gaat zelfs over de grens!
Bij terugkomst van onze vakantie afgelopen mei vanuit Gran Canaria, kwam ik tot de ontdekking
dat ik mijn huissleutels kwijt was… Totdat Désirée eind augustus gebeld werd door een
mevrouw die op vakantie was op Gran Canaria en daar sleutels met sleutelhanger vond. Aan de
sleutels zat de sleutelhanger van onze bowlingvereniging...
Deze mevrouw heeft de moeite genomen om onze site op zoeken, zodat de sleutels naar de
eigenaar teruggestuurd konden worden. Ondertussen heb ik mijn sleutels weer terug. Zo zie je
maar wat promotiemateriaal kan doen…
Patrick van Aarle, PR en Communicatie
Ps: ik vind het wel een goede stunt als PR lid van het bestuur 😉

Vriendelijk verzoek
Met het verzenden van de contributiefactuur afgelopen zomer is gebleken dat niet iedereen deze had ontvangen.
Om zeker te weten dat de mail van onze penningmeester Susan bij u aankomt zal zij een dezer weken een testmail
naar u toesturen. Ons verzoek aan u om zodra u deze mail leest even terug te reageren zodat we kunnen checken bij
wie mail van Susan niet aankomt. Alvast onze hartelijke dank voor de medewerking.

Hoe heurt het eigenlijk in de bowlingsport
Deze rubriek is bedoeld voor iedereen van onze vereniging, om het geheugen weer
ens op te frissen betreffende de bowlingsport. In de vorige Pinpost hebben we
het gehad over “Aanvang van de wedstrijd” en “Bowlingshirts”. In deze Pinpost
gaan we het hebben over:
De Foutlijn (uit het Sportreglement NBF - art. 212)
De foutlijn ligt aan het begin van de bowlingbaan en gaat van links naar rechts, maar ook van onder naar boven (zelfs
langs het plafond!). De foutlijn moet duidelijk zichtbaar zijn en kan ‘aan’ of ‘uit’ staan. Of de foutlijn nu aan staat of
uit, de regels bij de foutlijn blijven hetzelfde:
- Zolang de bal in het spel is, mag de foutlijn niet overschreden worden. Dat is tot het moment dat dezelfde
speler of een volgende speler op de approach stapt voor zijn volgende worp.

-

Als men bij het gooien van een bal de foutlijn overschrijdt, dan is deze worp ongeldig; dus geen score! Er moet
dan een nieuwe set pins (10 stuks) worden opgezet en wordt de 2e beurt ingezet.
Als de foutlijn niet aanstaat is het aan beide teams de taak om er voor te zorgen dat men zelf overschrijdingen
signaleert. Dit kan gedaan worden door de beide teamcaptains, of er worden spelers aangewezen om dit te
doen. Men kan ook afspreken om er gezamenlijk op te letten (sportreglement NBF - art. 213, lid 6).
De overschrijding dient dan gemeld te worden bij de wedstrijdleider.

Weetje
De foutlijn is ten minste 0,952cm en ten hoogste 2,54cm breed.

Tussenstand sponsorgeld 2018
Sponsorkliks
Peut
Afval Loont
Grote Clubactie
Totaal

€
€
€
€
€

0,00
0,00
50,00
243,70
293,70

SPONSORKLIKS: geld verdienen voor de BVN zonder dat het u iets extra’s kost!
We hebben helaas gezien dat er al minimaal 30 dagen geen commissie meer is binnengekomen voor BVN via
SponsorKliks (SK). En dat is jammer want dat betekent dat we extra geld mislopen. Daarom willen we graag nog een
keer uitleggen hoe u geld voor de BVN kunt verdienen, terwijl het u zelf niets extra’s kost.
Er zijn ruim 6.000 verenigingen aangesloten bij SK en een aantal clubs hebben hiermee al meer dan € 10.000
opgehaald:
•
Voetbalvereniging Delfia Hollandia Combinatie € 13.272
•
Voetbalvereniging Monnickendam € 12.746
•
Volleybal Vereniging Compaen € 11.918
•
CKC Kinderdijk (korfbal) € 10.392
Wat zou het toch mooi zijn als de BVN ook een substantieel bedrag zou binnen halen. Maar daar hebben we wel uw
hulp bij nodig.
De komende tijd zal er meer online worden gekocht want Sinterklaas en Kerst komen eraan. Feestelijke dagen die
voor veel extra aankopen zorgen. En op 23 november is het Black Friday, waar SK vorig jaar ruim 4 maal zoveel
transacties registreerde t.o.v. andere dagen.
Wat kunt u doen? Zorg dat u een internetaankoop doet via SK en begunstig hierin BVN. Als u op onderstaande link
klikt, komt u gelijk op de pagina van de BVN. U hoeft nu alleen nog maar de internetwinkel van uw keuze op te zoeken
en uw bestelling te plaatsen. U betaalt de gewone prijs van het artikel, wij krijgen via SK een provisie over dat
bedrag. Hoe makkelijk kan het zijn. Doen jullie mee?
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3642

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?
Ik ben Ria Duivenvoorden, 78 jaar, ik woon in Noordwijkerhout en ik speel op de maandag- en woensdagavond
Hoe lang bowl je al en hoe is het allemaal voor jou begonnen?
Ongeveer 20 jaar.
Omdat ik gestopt was met hardlopen en de hele familie al aan het bowlen was ben ik het ook maar gaan doen.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Zoveel mogelijk leuke dingen.
Heb je nog andere hobby’s/bezigheden?
Lezen, sudoku's en kruiswoordraadsels oplossen en legpuzzels maken.
Wat eet je graag, of juist niet?
Ik hou wel van een beetje pittig eten, maar ook van de Hollandse pot en ik ben een liefhebber van groente.
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je?
Ik kijk weinig TV omdat ik het niet kan verstaan. De ondertiteling loopt vaak achter en soms worden er hele stukken
overgeslagen.
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
Met niet teveel mensen in een omgeving waar weinig bijgeluid is, het geeft niet wat of waar, zodat ik kan verstaan wat
er gezegd wordt.
Waar heb je een hekel aan?
Ruzie.
Heb je nog een levensmotto?
Geniet van het leven
het duurt maar even.

Hoe kan u geld verdienen voor uw vereniging zonder daar zelf een cent aan kwijt te zijn?!
AFVAL LOONT
Breng uw gescheiden afval weg naar de Stakman Bossestraat 65 in
Noordwijk (oude gymzaal) en geef aan dat u afval tgv de BVN komt
brengen. Hiernaast staat wat u kunt inleveren.
Openingstijden: ma t/m vr 9.00-17.00 uur / za 10.00-15.00 uur.
www.afvalloont.nl/brengvoorwaarden
TANKEN BIJ PEUT ABSWOUDE
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

Ingekomen brief van de NBF 11 oktober 2018
Beste bestuurder,
Tijdens onze laatste bondsvergadering (juni 2018) waren 38 van de 110 aangesloten verenigingen
stemgerechtigd aanwezig. Je realiseert je, bij een stemming over contributieverhoging, dat maar een klein deel
van onze groep op dat moment beslissingen neemt. Dat heeft ons aan het denken gezet. Wij staan de
komende jaren met z’n allen voor een aantal grote uitdagingen. Als NBF realiseren wij ons dat we hulp nodig

hebben. Hulp van een groep mensen die mét de NBF de bowlingsport weer sterk wil maken. Wij willen dan
ook graag in gesprek komen met bestuurders, bowlers, ondernemers, sponsoren, bowlingexploitanten,
proshophouders etc. die samen met de NBF mee willen denken over de toekomst van onze sport, én in de
breedste zin van het woord. Mensen die aan willen pakken, met een positief kritische houding en een
creatieve mindset.
Wij zijn voornemens om een klankbordgroep op te richten. Een goede mix van de hierboven genoemde
expertisevelden. Mensen die samen met de NBF voor een breder draagvlak, nieuwe initiatieven en
veranderingen kunnen zorgen. Alleen kunnen wij dat niet, eerlijkheid duurt het langst. Een puur gebrek aan
menskracht.
Ter illustratie een aantal voorbeelden van zaken die aan de orde kunnen komen:
Samenwerken met andere verenigingen en NBF
• Toernooien organiseren
o Do’s and Dont’s
o Afstemming wedstrijdkalender
• Besturen van verenigingen
o Afspraken maken met ondernemers (contracten)
o Samenwerken op het gebied van trainingen e.d.
• Automatisering
o Website
o Scoreverwerking
Topsport
• Sponsoring/financiering
• Faciliteiten
Contributie toekomst
• Hoe gaan we inkomsten voor de NBF zekerstellen?
• Recreatiepas?
Nieuwe & oude evenementen
• Wat kunnen we verbeteren?
• Zijn er nieuwe evenementen die we kunnen organiseren om nieuwe leden te krijgen of extra financiële
middelen?
Om bovenstaand idee op te starten is er een bijeenkomst gepland op het bondsbureau in Veenendaal. Er is
keuze uit twee dagen en tijden:
donderdag 8 november van 14.00 tot 16.30 uur
donderdag 8 november van 19.00 tot 21.30 uur
woensdag 14 november van 14.00 tot 16.30 uur
woensdag 14 november van 19.00 tot 21.30 uur
Aanmelden kan tot 1 november via e-mail naar secretariaat@bowlen.nl. Vermeld hierbij uw naam en uw
voorkeur voor datum en tijd. Mocht u met meerdere personen komen wilt u dat dan ook laten weten?
Iedereen is uitgenodigd voor deze bijeenkomst dus wij zouden het zeer op prijs stellen als u als bestuur deze
brief wilt delen met uw leden, bowlinghuis, sponsoren en anderen die u geschikt vindt.
Wij hopen op een zeer grote opkomst zodat we met elkaar constructief het gesprek aan kunnen gaan, de
klankbordgroep in kunnen richten en samen de oplossingen en ideeën voor de toekomst te gaan maken.
Namens NBF bestuur en bureau,
Elco Gorter
Penningmeester & topsport NBF

