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Nieuwsbrief 04-04-2016 
 
Beste leden van de BVZ, 
 
Het nieuwe jaar is weer ingeluid met een gezellige nieuwjaarsreceptie. Sjon heeft tijdens zijn toespraak al 
aangegeven dat er een aantal leuke evenementen aan zitten te komen dit jaar. Vandaar deze nieuwsbrief om 
alles nogmaals op een rijtje te zetten. 
 
Woensdag 6 januari starten we weer met onze huisleague. In januari hebben we verder de stedenontmoeting 
50+ en de finale van de stedenontmoeting voor de jeugd.   
 
Vanuit de 50+’ers van de vereniging is er voldoende animo om mee te doen aan de stedenontmoeting 50+. Op 
30 of 31 januari (afhankelijk van de definitieve indeling) zal er in Arnhem gestreden worden tegen teams vanuit 
de regio. Zodra de definitieve datum en tijden bekend zijn, zal dit op de site komen te staan. Support voor onze 
50+’ers tijdens dit toernooi is uiteraard van harte welkom. De stedenontmoeting 50+ zal begeleid worden door 
Marco. Voor vragen kun je bij hem terecht via wedstrijdzaken@bowlingverenigingzutphen.nl  
 
In hetzelfde weekend zal er in Hoofddorp door onze jeugd gestreden worden in de finale van de 
stedenontmoeting jeugd. Doordat er plekken vrijgevallen zijn, is het jeugdteam van de BVZ toch toegelaten tot 
de finale. Hoofddorp zal voor een aantal iets lastiger te bereizen zijn, maar wellicht kun je mee rijden met 
mensen die er heen gaan om te supporteren. Voor vragen over de finale stedenontmoeting jeugd kun je terecht 
bij Sonja via jeugdzaken@bowlingverenigingzutphen.nl. 
 
In het weekend van 26 en 27 februari hebben we het BVZ Inntel Open toernooi. Voor dit toernooi zijn minimaal 
60 deelnemers nodig om het door te kunnen laten gaan. Mede dankzij een fanatieke wervingsactie van Maaike 
zitten we nu op 66 deelnemers en komen er nog steeds nieuwe deelnemers bij. Het toernooi zal dus zeker 
doorgaan. Aanmelden voor het toernooi kan via de website van de BVZ. Vanuit de vereniging zijn er leden die 
aangegeven hebben niet deel te zullen nemen aan het toernooi. Een aantal omdat ze niet kunnen dit weekend 
en een aantal die aangegeven hebben het inschrijfgeld van €32.50 te hoog te vinden. We hebben als bestuur 
geprobeerd het inschrijfgeld zo laag mogelijk te houden. Er is een meer dan schappelijke prijs bij Inntel 
afgedwongen voor de baanhuur, sponsoren zijn gezocht en gevonden en verder worden daar waar mogelijk 
kosten vermeden dan wel zo laag mogelijk gehouden. Bij een inschrijfgeld van € 32.50 zal er niets verdiend en 
niets verloren worden op het toernooi. De verenigingskas blijft buiten schot. Een lager bedrag voor inschrijfgeld 
was daarom niet mogelijk. Als bestuur hebben we uiteraard respect voor ieders beslissing om wel of niet deel te 
nemen. Mocht je niet deelnemen aan het toernooi, dan hopen we dat je toch komt kijken. Op de finale dag zal 
er ook een verloting zijn waarbij leuke prijzen zijn te winnen. Voor vragen over het BVZ-toernooi kun je bij 

Eddy terecht via secretaris@bowlingverenigingzutphen.nl  
 
In het weekend van 12 en 13 maart staan de Zutphense Kampioenschappen op het programma. Er is een 
beetje onduidelijkheid geweest over de data van het toernooi. Maar uiteindelijk zijn 12 en 13 maart uit de bus 
komen rollen. Vele hebben zich al aangemeld, maar nog niet van iedereen is bericht ontvangen over zijn of 
haar deelname. De kampioen bij de dames en bij de heren mag namens de BVZ meedoen aan de dag der 
kampioenen van de NBF.  Voor inschrijven of vragen kun je terecht bij Marco via 
wedstrijdzaken@bowlingverenigingzutphen.nl. 
 
In maart staat ook de Algemene Leden Vergadering op de agenda. Deze staat gepland voor donderdag 24 
maart. De uitnodiging en de agenda en de uitnodiging volgen later deze maand. 
Naast bovenstaande zaken die definitief zijn, is het bestuur ook nog bezig met vele andere zaken en ideeën. 

Onlangs is er bijvoorbeeld gesproken over een mogelijke samenwerking met de stichting “kom op”. Vanuit deze 

stichting zijn er +/- 25 mensen die onder bepaalde voorwaarden lid zouden willen worden van de vereniging. 

Gekeken wordt of en hoe dit mogelijk is. De feestcommissie is druk bezig met de organisatie van de jaarlijkse 

feestavond. In een volgende nieuwsbrief hopen we over een aantal zaken meer te kunnen melden. 

Mocht je zelf ideeen of punten hebben die je bij het bestuur onder de aandacht wilt brengen, mail ze dan naar 
info@bowlingverenigingzutphen.nl. 
 
Allemaal namens het bestuur van de BVZ een fantastisch 2016 toegewenst. 
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