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                               Bowling Vereniging Zutphen  
                Post    

 

 

 

Nieuwsbrief 14 april 2015  
 
Beste Leden,  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 maart jl. is er een nieuw bestuur gekozen. Op de eerste 
vergadering van het nieuwe bestuur zijn de taken definitief verdeeld en zijn we fanatiek van start gegaan. 
Geëvalueerd zijn acties die door het oude bestuur zijn uitgevoerd. Gekeken is of er verbeteringen of 
vernieuwingen mogelijk waren. Gezamenlijk hebben we een lijstje opgesteld met actiepunten. 1 van de 
actiepunten is dat we de leden van de BVZ graag meer op de hoogte willen brengen van wat er binnen het 
bestuur en de vereniging omgaat. Om dit te kunnen hebben we nu twee mogelijkheden. De internetsite van de 
vereniging en het mededelingenbord op de bowlingbaan. Graag willen we daar een derde mogelijkheid aan 
toevoegen: De digitale nieuwsbrief. Bij deze,… nieuwsbrief nummer 1. De frequentie van de nieuwsbrief zal 
afhangen van de hoeveelheid nieuws die we te melden hebben. Getracht zal worden om minimaal 1x per 8 
weken een nieuwsbrief rond te mailen.  
 
In de eerste nieuwsbrief willen we jullie informeren over de voorgenomen actiestappen welke in de eerste 
vergadering zijn besproken.  
 
Bereikbaarheid bestuur.  
De bestuursleden hebben nu elk een eigen email adres. Indien er vragen, opmerkingen of ideeën zijn, kunt u dit 
nu direct aan het betreffende bestuurslid mailen.  
 

- Voorzitter   Sjon Beuving   voorzitter@bowlingverenigingzutphen.nl 

- Secretaris   Eddy de Gunst   secretaris@bowlingverenigingzutphen.nl  

- Penningmeester   Marcel van den Bosch  penningmester@bowlingverenigingzutphen.nl 

- Wedstrijdzaken   Marco van Houten  wedstrijdzaken@bowlingverenigingzutphen.nl 

- Jeugdzaken   Sonja Zegstroo   jeugdzaken@bowlingverenigingzutphen.nl 

- Ledenadministratie  Joke Mols   ledenadministratie@bowlingverenigingzutphen.nl 

 

Het algemene emailadres is info@bowlingverenigingzutphen.nl Dit emailadres komt binnen bij de secretaris. 
Alle bestuursleden hebben toegezegd uiterlijk 01 mei het emailadres actief te zullen hebben. Hans Uyterwijk 
heeft zich bereid verklaard de resultaten van de huisleague te willen blijven verwerken en is bereikbaar onder 
huisleague@bowlingverenigingzutphen.nl 
  
Nieuwe leden  
Besproken is de teruggang in leden van de vereniging. Al enige jaren loopt het aantal leden van de vereniging 
terug. Wellicht door de relatief hoge kosten van de bowlingsport t.o.v. andere sporten, het ontbreken van 
eigen toernooi waarmee publiciteit voor de vereniging en het bowlen in algemene zin bereikt kan worden of 
door te weinig jeugdleden waaruit nieuwe leden voort kunnen komen.  
 
Bij de jeugd wordt al enorm veel werk verzet door Sonja en haar team. Hier zal nog gekeken worden of het 
deelnemen van een jeugdteam aan de regio league mogelijk is. Ook zal er bij kinderpartijtjes welke bij Inntel 
gehouden worden aandacht gevraagd worden voor bowlen d.m.v. een cadeaubon voor 2 uur gratis trainen. 
Marco zal samen met Sjon de mogelijkheden van een eigen toernooi gaan inventariseren. Wellicht dat een 
eigen toernooi weer meer publiciteit gaat opleveren. Marcel en Eddy zullen samen met Inntel kijken of het 
mogelijk is om via een andere bedrijfsbowlen opzet, nieuwe leden te vinden.  
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Het dauw bowlen zal dit jaar weer door Sonja georganiseerd worden evenals de zomerleague. Ook hier hopen 
we nieuwe geïnteresseerde leden mee te vinden.  
 
Uiteraard zijn we ook blij met het individueel uitdragen door leden van enthousiasme voor de bowlingsport 
tijdens verjaardagen en bij vrienden, familie en kennissen. Binnenkort zal er een Ideeënbus opgehangen 
worden voor als u zelf nog meer mogelijkheden weet om nieuwe leden te kunnen verwelkomen. Enthousiasme 
vanuit bestaande leden heeft voor het komend seizoen al 5 nieuwe leden opgeleverd!!   
 
Cynthia, Jacqueline, Ylona, Robert en Bennie, van harte welkom bij de vereniging. 
 
 
Trainingsmogelijkheden  
Er is gevraagd aan René van den Bosch of hij bereid is om 1x per week weer trainingen te verzorgen voor leden 
van de vereniging. Bij voldoende animo onder de leden is René bereid dit te doen. Gedacht wordt aan een 
trainingsperiode van 6 weken waarvan de kosten vooraf voldaan dienen te worden. Zodra dit thema helemaal 
is doorgesproken zullen wij gaan inventariseren welke leden behoefte hebben aan de training en kan dit 
opgestart worden.  
 
Feestavond  
De feestcommissie is druk bezig geweest met de organisatie van de feestavond. De avond zal op 30 mei plaats 
vinden. De uitnodigingen liggen al klaar. We gaan er van uit dat de feestavond weer een uiterst gezellige 
afsluiting van het seizoen gaat worden.  
 
Volgend seizoen  
Marco is al druk bezig met de voorbereiding van het volgende huisleagueseizoen. De inschrijfformulieren zijn 
ondertussen al uitgedeeld. Mocht u weer mee willen doen, en hebt u het formulier nog niet ontvangen of 
ingevuld, dan graag nog even contact met Marco om dit te regelen. De eerste tekenen van een drukke 
huisleague volgend jaar zijn gelukkig zichtbaar.  
 
Het bestuur zal op 28 april weer samen zitten. Hebt u punten die u besproken wenst te zien binnen het 
bestuur, dan voor deze datum graag bericht aan 1 van de bestuursleden.  
 
Wist u dat….. 
 
…U vanaf volgend seizoen standaard geen pasje meer van de NBF zult ontvangen? De NBF is over gegaan op 
een digitaal pasje. Met de NBF-App kunt u de pas op een mobiele telefoon tonen tijdens gelegenheden waar 
dit noodzakelijk is. Inloggen kunt u op de App met de zelfde gegevens als waarmee u inlogt op “mijn-NBF”.  
 
Heeft u nog geen inlog voor “mijn-NBF”? Dan kunt u via de NBF site bij het inlog scherm links klikken op 
“wachtwoord vergeten”.https://secure.bowlingnbf.nl/mijnnbf/gebruiker/login Vervolgens vult u het 
lidnummer in dat op uw huidige pasje staat. (Joke kan u helpen aan het lidnummer mocht u dit niet weten.) 
Vanuit de NBF site zal dan een wachtwoord gezonden worden naar het emailadres dat bekend is bij de NBF. 
Indien dit emailadres niet meer juist is of u heeft nog geen emailadres doorgegeven, dan kunt u ook hiervoor 
contact opnemen met Joke. Met het lidnummer en het toegezonden wachtwoord kunt u vervolgens inloggen 
op de NBF-App. De NBF-App zelf dient u te downloaden via de App-Store of Play-store op uw mobiele telefoon. 
Lukt het niet? Vraag dan even hulp bij een technisch onderlegd medelid.  
 
…Afgelopen weekend de regiokampioenschappen jeugd hebben plaatsgevonden in Apeldoorn. Vanuit de 
Bowling vereniging Zutphen hebben Luka Bolmers, Romano Beekman en Delano Beekman deelgenomen.  
Luka is als 11de geëindigd bij de pupillen, Delano als zevende en Romano bracht het tot de finale en is vierde 
geworden.  
 
Vele sportieve groeten vanuit het bestuur. 
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