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BELANGRIJK !!!! AANSCHERPING REGELS OP DE BOWLINGBANEN
Na de laatste persconferentie zijn de corona veiligheidsregels weer aangescherpt.
Het sporten in teamverband is wederom aan banden gelegd, maar de manier waarop wij bowlen
is wel nog steeds toegestaan.
In overleg met All American Bowling heeft het bestuur gemeend de regels toch nog iets verder
aan te scherpen. Ter bescherming van de bowlers, maar ook ter bescherming van het
bowlinghuis! Er worden controles uitgevoerd en als blijkt dat regels worden overtreden dan moet
AAB sluiten en dat willen we niet.
Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek u aan onderstaande regels te houden:
•
Tussen twee teams wordt één baan leeg gehouden. De banen waarop gespeeld wordt zijn
1-2, 4-5 en 7-8. Op deze manier heb je het minst mogelijke contact met anderen.
•
Achter iedere baan wordt een stoel op anderhalve meter op de verhoging gezet. Eén
teamlid gooit dan, nummer 2 zit op de bank en nr. 3 op de stoel. Helaas is langs elkaar
heen lopen niet helemaal te vermijden maar het contact is op deze manier vluchtig en zo
minimaal mogelijk. Het dringende verzoek dus niet meer aan de tafels te gaan staan!
•
Probeer zoveel mogelijk de 1,5 meter aan te houden.
•
Geen handje-klap, box of ellebogen tegen elkaar na een strike of spare. Sommige teams
hebben we dat toch nog zien doen. Vermijd fysiek contact.
•
Een mondkapje stellen wij (nog) niet verplicht, maar voel u vrij als u de behoefte wel voelt.

Algemene zaken: Ria Bos
algemenezaken@bvn19.nl
Ledenadministratie: Désirée de Bruijn
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Scoreverwerking: William van der Meij
wedstrijdzaken@bvn19.nl
PR en communicatie: vacant
pr@bvn19.nl
Vertrouwenspersoon: Bert Megens

vertrouwenspersoon@bvn19.nl
06-46727166
Voor contactgegevens klik hier
Website: www.bvn19.nl

We willen jullie vragen elkaar ook op bovenstaande aan te spreken en niet boos te worden als
dit gebeurt. We moeten het met zijn allen doen!

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

Mocht het zo zijn dat er dit weekend toch andere berichten komen vanuit het kabinet voor een
totale lockdown, dan zullen we jullie z.s.m. laten weten wat onze plannen zijn. Houd uw mail dus
in de gaten. Vooralsnog zien we jullie volgende week weer.

Rekeningnummer
NL09 RBRB 0706 3661 90

Het bestuur

Ontvangen sponsorbedragen tot 15 oktober 2020

Nieuwe
e-mailadressen bestuur
Zoals in de vorige pinpost
viel te lezen zou het bestuur
nieuwe e-mailadressen gaan
gebruiken. In de colofon hier
rechtsboven staan deze
vermeld. Het vriendelijke
verzoek uw mail naar deze
adressen te sturen.

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
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2020
110,00
148,80
52,45
500,00
850,00

Totaal

€

1.661,25 €
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2019
269,67
40,00
208,70
103,65
350,00
-
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972,02 €

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

€
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1.062,38 €

2017
9,00
50,00
157,98
70,16
112,32
323,00
722,46

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

: Lodie Jansen
: 31
: Noordwijkerhout
: Dinsdag

Pagina 1 van 1

Hoe lang bowl je al en hoe is het allemaal voor jou begonnen?
Ik bowl nu denk ik zo’n 17 jaar. Begonnen in Sassenheim en daarna naar Noordwijkerhout gegaan.
Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik als ICT Systeembeheer bij Vegro Verpleegartikelen
Heb je nog andere hobby’s/bezigheden?
Magic The Gathering, Dungeons & Dragons, Videogames, Bordspelletjes en films/series kijken.
Wat eet je graag, of juist niet?
Sushi! Aziatisch is in het algemeen goed.
Wat ik liever niet eet is pasta.
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je?
Anime, Horror, Sci-fi en Fantasie films/series
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
Gezellig met vrienden een avond/dagje videogames of bordspellen spelen.
Waar heb je een hekel aan?
Mensen die te laat afzeggen of die vergeten te plannen waardoor ze afspraken vergeten.
Heb je nog een levensmotto?
Eerlijk gezegd heb ik geen levensmotto

En zo ziet bowlen er met coronarichtlijnen uit.....

Ik was er klaar voor de 1e avond dat we
ons eigen drinken moesten meenemen…
Jammerrrrrr, geen alcohol

Interview met Ria Duivenvoorden in Leef! Magazine
N.a.v. haar nominatie als sportvrouw van het jaar 2019 is door Leef! Magazine voorjaar 2020, een interview gehouden met Ria. Dit magazine
wordt gratis bezorgd in De Zilk, Noordwijkerhout en Noordwijk. Toch leuk om te weten dat we een BRP-er in ons midden hebben (Bekend
Regionaal Persoon
)

