
 

Nieuwsbrief 1 september 2015 
 

Beste BVZ leden, 
 

Vandaag 1 september is het nieuwe bowlingseizoen officieel weer begonnen. We gaan er 

vanuit dat iedereen weer staat te popelen om te beginnen. Ook de BVZ trapt gelijk af 

met de huisleague welke morgenavond zijn eerste ronde kent. Het bestuur heeft in de 

zomer niet stil gezeten, in deze nieuwsbrief brengen we jullie graag op de hoogte van 

een aantal zaken. 
 

Van de afdeling wedstrijdzaken: 
 

De indeling van de huisleague is gereed. We starten morgen 2 september met 11 teams. 

De samenstelling van de teams en het speelschema staan op de site van de BVZ. De 

league avond zal stipt om 19.45 uur beginnen met ingooien. Om 20.00 uur beginnen de 

wedstrijden.  
 

Marco heeft de wedstrijdkalender opgesteld. De verenigingskampioenschappen zullen dit 

seizoen op 23 en 24 januari plaats vinden. Ook zullen we dit seizoen weer een eigen BVZ 

toernooi hebben. De definitieve datum hiervan volgt nog. 
 

Activiteiten Kalender 

   

Datum  Event 

2-sep  Start huisleague 

5 en 6 Sep  Dag der kampioenen 

28-nov  RCT stedenontmoeting Jeugd 

10-jan  RCT stedenontmoeting Senioren 

23-24 Jan  Zutphense Kampioenschappen 

30-jan  Finale stedenontmoeting Jeugd 

31-jan  RCT stedenontmoeting 50+ 

eind Feb  Toernooi BVZ 

6-mrt  Finale stedenontmoeting Senioren 

3-apr  Finale stedenontmoeting 50+ 

eind mei  Feestavond 
  

Van de penningmeester: 
 

Half jaarcijfers. 

Afgelopen periode is er door de bestuurders hard gewerkt om het leden aantal stabiel te 

houden. Hierdoor is het prijzengeld vanuit de huisleague voor 2015 qua budget veilig 

gesteld. Doordat het leden aantal stabiel blijft zijn de inkomsten voor de overige 

activiteiten die dit jaar nog plaatsen vinden afgedekt. In de Algemene leden vergadering 

van 2016 worden de cijfers over 2015 gepresenteerd incluis budget 2016. Ik hoop dat we 

komende periode nog wat groei qua leden aantal gaan mee maken zodat we in 2016 een 

groei qua budget kunnen realiseren. 

  

http://www.bowlingverenigingzutphen.nl/index.php/leagues/huisleague/158-huisleague-woensdagavond.html


Van de ledenadministratie kwam de melding dat er in het nieuwe seizoen weer 

nieuwe leden te verwelkomen zijn. Dat doet ons deugd, nieuwe leden zijn uiteraard 

broodnodig om de vereniging levendig te houden. Het bestuur is druk bezig geweest met 

initiatieven om nieuwe leden te krijgen, en dan is het prettig om te zien dat dit resultaat 

heeft. 
 

Joke heeft als vanouds weer zorg gedragen voor een soepele verwerking van alle 

mutaties in de ledenlijst. In het nieuwe seizoen worden er geen pasjes meer uitgegeven. 

De NBF heeft besloten dat de pasjes zichtbaar zijn in de NBF App. Indien je toch het 

vertrouwde pasje wenst, is dit tegen betaling mogelijk. Info bij Joke. 
 

Sonja is begonnen aan haar laatste seizoen waarbij ze verantwoordelijk is 

voor jeugdzaken. Als alles volgens plan verloopt en de ALV instemt, zal ze volgend 

seizoen het stokje overdragen aan Arie Beekman. Op dit moment wordt er gewerkt aan 

het opzetten van een regio league voor de jeugd met bijbehorende extra trainingen. 
 

De nieuwe voorzitter zit goed in zijn rol en begeleid het geheel alsof hij nooit anders 

heeft gedaan. De start van de huisleague is onder zijn leiding stipt op tijd. Samen met 

Marco heeft Sjon het initiatief genomen om het BVZ toernooi weer op de kaart te krijgen. 
 

Het secretariaat legt verslag, houdt de Facebook pagina bij, voedt Hans Uyterwijk met 

input voor de site en stuurt u af en toe de nieuwsbrief. Hebt u input voor op Facebook of 

voor de nieuwsbrief, dan horen wij graag van u. 
 

Helaas hebben we niet alle activiteiten succesvol af kunnen ronden. Het initiatief om 

samen met Inntel “Bedrijfsbowlen nieuwe stijl” op te zetten is helaas niet gelukt. Vele 

bedrijven zijn benaderd, maar de economische situatie bij vele bedrijven liet een 

deelname niet toe. 

Ook de mogelijkheid om trainingen te volgen met René van den Bosch is door te weinig 

leden opgepakt om het doorgang te kunnen laten vinden. Wellicht dat dit later in het seizoen 

op meer animo kan rekenen. 

 
 

We zullen ook het komende bowlingseizoen ons uiterste best doen om de BVZ vooruit te 

stuwen. Uiteraard is jullie hulp als lid van de BVZ daar van harte welkom bij. Alle ideeën 

horen we graag. Heb je vragen, wil je wat bespreken, op de woensdagen van de 

huisleague lopen er altijd leden van het bestuur rond om aan te spreken. 

  

Namens het bestuur wens ik iedereen een fantastisch mooi en sportief bowlingseizoen 

toe. 
 

  
Met vriendelijke groet 
 

Bowling Vereniging Zutphen 
 

Eddy de Gunst 

Secretaris 

 

http://nbf.bowlen.nl/Actueel/Mobieleapp.aspx

