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Financiële commissie
Onze financiële commissie bestond vanaf de
ALV 2021 nog maar uit 2 personen. Wij waren
dus nog naarstig op zoek naar een 3e lid.
Inmiddels heeft Tim van Duin zich bereid
verklaard de FC aan te vullen.
Hartelijk dank hiervoor Tim!
Speelwijze
De laatste weken hebben we nog volgens
Europees systeem gegooid. Dit gaan we
veranderen. Om het eerlijk te houden gaan
we vanaf speelweek 8 weer over naar
Amerikaans.

Voorzitter: George van Kints
voorzitter@bvn19.nl

Penningmeester: Susan Jansen
penningmeester@bvn19.nl

Wedstrijdzaken: William van der Meij
wedstrijdzaken@bvn19.nl

Jeugdzaken: George van Kints
jeugdzaken@bvn19.nl

In deze rubriek frissen we ieders geheugen weer
eens even op en vestigen we de aandacht op de
speelregels bij het wedstrijdbowlen.

Algemene zaken: Ria Bos
algemenezaken@bvn19.nl

Kledingvoorschriften
Volgens het Huishoudelijk Reglement van BVN
dienen alle spelers die in hetzelfde team spelen een
bowlingshirt met dezelfde kleur en opdruk te dragen.
Als dit door omstandigheden tijdelijk niet mogelijk is
dan is een egaal wit of donker gekleurd shirt zonder
opdruk ook toegestaan. Reservespelers die spelen
in een ander team mogen in hun eigen teamshirt
spelen. Echter, reservespelers zonder eigen team,
dragen een egaal wit of donker shirt zonder opdruk.
Nieuw aangemelde teams worden tot 1 november
van het speelseizoen in de gelegenheid gesteld om
shirts te verzorgen.

Ledenadministratie: Désirée de Bruijn
ledenzaken@bvn19.nl

Het scoreformulier
Het formulier dient met duidelijke letters en cijfers
ingevuld te worden. Ook de volgorde van spelen
dient duidelijk te worden aangegeven d.m.v. de
cijfers1-2-3. Dit om misverstanden en foutieve
vermeldingen te voorkomen. Dit kan anders leiden
tot verkeerde invulling door de scoreverwerker. Dit
beïnvloedt uiteraard de stand. Tevens wordt van de
teamcaptains verwacht dat zij ter goedkeuring van
de genoteerde scores, het scoreformulier van de
tegenstander ondertekenen. Hiermee geeft men aan
dat de scores goed en correct op het formulier
staan.

Scoreverwerking: William van der
Meij
wedstrijdzaken@bvn19.nl

PR en communicatie: vacant
pr@bvn19.nl

Vertrouwenspersoon: Bert Megens
nb3032@kpnmail.nl
06-46727166
Voor contactgegevens klik hier

Website www.bvn19.nl

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

Rekeningnummer
NL09 RBRB 0706 3661 90

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

:
:
:
:

Lenco van der Weel
71 jaar
Noordwijk
n.v.t.

Je bowlt niet bij de BVN. Wat doe je wel voor de vereniging?
In maart 2014 werd ik door mijn schoonzus Ria Bos gevraagd om na te denken over een nieuwe website voor de BVN. Sinds april dat jaar
staat bowlingverenigingnoordwijkerhout.nl op het internet. Gegevens van de vorige webmaster Bart Adriaens maakten veel typewerk onnodig.
Ik krijg de standen van de huisleague door van William van der Meij en die staan dan dezelfde dag op de site.
Overige informatie, zoals de vergaderingen en de pinpost, krijg ik van Ria. Het NK Schoolbowlen online zetten is voor ons beiden ieder jaar
een leuke, maar pittige kluif.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik heb als officier Koninklijke Landmacht Verbindingsdienst (toen) Hare Majesteit gediend en geniet sinds 2005 van mijn pensioen.

Heb je nog andere hobby’s/bezigheden?
Mijn grootste hobby is de studie naar de Duitse verdedigingswerken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vroeger gingen we jaarlijks tijdens
vakanties in Frankrijk op veldonderzoek. Tegenwoordig ben ik penningmeester van de Stichting Bunkerbehoud in Middelburg. Ik schrijf met
een collega artikelen over de Koude Oorlog met name over de communicatie.
Wat eet je graag, of juist niet?
De Hollandse pot en Chinees. Vietnamees en Indisch hebben niet mijn voorkeur.
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je?
Sport, SF en documentaires. De films Das Boot en Gladiator staan bij mij in de top 10.
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
Tsja. Vroeger was dat het bowlen in de bedrijfscompetitie bij Bowling Noordwijk.
Dat was in de jaren 80/90. Op de dag van vandaag zijn uitjes door mijn fysieke beperkingen niet meer mogelijk.
Waar heb je een hekel aan?
Onverschilligheid.
Heb je nog een levensmotto?
Als het tussen de oren maar goed zit.
Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen?
Ik vind dat de BVN goed bezig is. Met name de COVID vereist veel inzet van het bestuur en aanpassingsvermogen van de leden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gratis geld verdienen voor de BVN
We willen toch nog graag eens een keer benadrukken dat u geld kunt verdienen voor uw verenging zonder dat het ù extra geld kost.
Bijvoorbeeld door uw online aankopen via Sponsorkliks te doen of te tanken bij Peut Abswoude in Noordwijk.
Sponsorkliks
U betaalt de normale prijs voor het
bestelde artikel, maar een provisie van het
aankoopbedrag wordt op de rekening van
BVN gestort. Dit kost u geen extra geld.

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.

U komt bij SK door op onderstaande link te klikken.
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3642

Op deze manier ondersteunt u BVN zonder dat het u extra geld
kost.

2021
Sponsoring door leden
Afval Loont
Grote Clubactie
Sponsorkliks
Peut / Tank en Schenk
Vrijwilliger van het jaar
Meerlandenfonds
Loterij AAB-toernooi
Subsidie Veteranentoernooi
Sportraad Nwijk bijdrage NKS
NOC NSF Stimuleringsbudget G-Bowlen
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-
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266,00
60,00
236,20
55,18
445,00
-

1.894,02 €
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9,00
50,00
157,98
70,16
112,32
323,00
-

1.062,38 €

722,46

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingezonden stukjes
Wij zouden het leuk vinden als onze bowlingleden ook eens een stukje voor de pinpost willen schrijven.
Heeft u een leuk verhaal (bowlinggerelateerd) of toernooi waaraan u heeft meegedaan? Of misschien wilt u een leuke bowlingfoto met de
leden delen. Het kan allemaal.
Adverteren in de pinpost
Ook dat kan! Voor 25 euro wordt er ruimte voor u gereserveerd waarin u reclame kan maken voor uw/een bedrijf of product.
Stuur uw ingezonden stukje of advertentie naar secretaris@bvn19.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

