Informatie seizoen 2017-2018
22-08-2017
Algemeen
Zoals bekend wordt er dit seizoen geen informatieboekje van de BVS meer rondgestuurd.
De reden is de mankracht om het boekje rond te brengen; de kosten en tijd om het boekje te
maken en het feit dat iedereen in dit digitale tijdperk wel op de een of andere manier in het bezit is
van Internet. Alle informatie aangaande de BVS zal op de website gepubliceerd worden en indien
gewenst kunt u het dan zelf afdrukken.
Contributie
De contributie en de baanhuur worden ook het nieuwe seizoen niet verhoogd. Met dank aan het
Bowlinghuis.
De contributiebedragen en de baanhuur staan vermeld op de website onder het hoofd: Vereniging /
contributie. Hier staat ook de informatie over de kortingsregeling bij betaling ineens.
Het contributiesysteem van de jeugdleden is niet veranderd. Zij betalen nog steeds de contributie
per maand (of per seizoen) en in deze bedragen is de baanhuur al verwerkt.
De eerste speelavond van het seizoen dient er (aan de balie van het bowlinghuis) zoals gewoonlijk
tweemaal baanhuur te worden betaald!! Eenmaal voor de eerste speelavond in september 2017
en eenmaal voor de laatste speelavond in mei 2018.
Indeling teams huisleague 2017-2018
De indeling van de teams staat met updates al weken aangegeven op de website. Alle spelers
hebben ruimschoots de gelegenheid gekregen om wijzigingen hierin aan te brengen, dus in principe
zullen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd, daar de leagues al in het
wedstrijdprogramma zijn aangemaakt.
Oud Papier inzamelen
In de vakantie periode juni/ juli 2017 hebben we toch met de vaste papierspaarders een gewicht
opgehaald van 620 kg.
De gemeente Nissewaard heeft de inzameling van het afval grondig gewijzigd en ook het inzamelen
van het oud papier is aangepast. Vrijwel iedereen heeft of krijgt nu een eigen blauwe papierbak en
hier zit nu net het probleem: Gaan we door met papier inzamelen of niet?
De makkelijke manier is natuurlijk: papier gewoon weggooien en nergens aan denken. De betere
manier is natuurlijk: gewoon doorgaan met sparen voor de BVS. Dat levert ons geld op!!
We hebben het afgelopen seizoen van het opgehaalde geld wat leuke dingen gefinancierd, zoals
een dagje uit voor de jeugd van de BVS. Die zijn onder begeleiding een dag naar Oostvoorne
geweest om zich daar eens op een andere manier uit te leven met gamen en sport.
Seksuele intimidatie in de sport
De NBF heeft in een brief haar standpunten uiteen gezet over seksuele intimidatie tijdens het
bowlen en heeft een vertrouwenspersoon ingesteld. De betreffende brief is hieronder geplaatst.

Het bestuur van de BVS onderschrijft deze standpunten en raden u dan ook aan om bij problemen
of zaken waarbij u zich niet veilig voelt contact op te nemen met de NBF vertrouwenspersoon en uw
problemen te bespreken. Ook kunt u meer informatie vinden op de website van de NBF.
Datum: 15 juni 2017
Enige weken geleden heeft het NOC*NSF aangekondigd een onafhankelijk onderzoek in te stellen
naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport in Nederland. Dit mede door de aanhoudende
berichtgeving over oude en nieuwe zaken van seksueel misbruik in de sport. De sportbonden hebben
een aantal jaren geleden de handen in één geslagen om in goed overleg het seksueel misbruik in de
sport aan te pakken. Om alles in goede banen te leiden zijn bijvoorbeeld per bond de statuten hierop
identiek aangepast. Als directeur van de NBF vind ik het van groot belang dat seksuele intimidatie in
de sport constructief aangepakt wordt en werk dan ook mee aan het onafhankelijke onderzoek dat
geleid wordt door Klaas de Vries.
Opzet van het onderzoek
De onderzoekscommissie wil allereerst een goed beeld krijgen van de omvang en de aard van
seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Van groot belang voor dit deel van het onderzoek zijn de
meldingen van personen. Zo kunnen de zwakke plekken in de huidige aanpak blootgelegd worden.
Dus ook als je in het verleden al melding hebt gemaakt, is het van groot belang voor het onderzoek
om dit nogmaals aan te geven.
Meldingen
Zonder meldingen kan er niet worden opgetreden en blijft de kans op herhaling bij de daders groot.
Voor veel sporters is dit ook de belangrijkste motivatie om melding te maken van seksuele
intimidatie of misbruik. Ik roep dan ook iedereen op die seksueel misbruik of intimidatie heeft
ervaren dat te melden bij de Onderzoekscommissie. U kunt dit doen via
reactie@simonderzoeksport.nl.
Vragen? Heeft u vragen over dit onderzoek? Of twijfelt u of u melding wilt doen? Neem dan contact
op met de vertrouwenscontactpersoon van de NBF i.c. Martine van de Veen. Dit kan per e-mail via
mvandeveen@sportclusterveenendaal.nl of telefonisch 0318-581308 (directe lijn). Met alle
meldingen wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.
Met vriendelijke groet,
Arjan de Vries
Directeur Sportcluster Veenendaal
Huisleague Finales seizoen 2016-2017
De huisleague voor de Trio en de 5-mans leagues seizoen 2016-2017 zijn afgesloten met de
huisleaguefinales die in mei zijn gespeeld.
Voor de 5-mans league met maar 1 league was dat eenvoudig, de eindstand van de huisleague is
gelijk de finalestand van de league.
Voor de trioleague (4 leagues) moesten er eerst halve finales gespeeld worden.
De winnaars van iedere league gingen direct door naar de finale. De winnaars van de periodes
gingen naar de halve finale en die werden aangevuld met de beste verliezers.
De resultaten staan hieronder vermeld:
5 mans league
1 Bowling Spijkenisse
2 Gewoon Wij

pnt
89,5
88,5

6 Lekker Belangsijk 65,5
7 Thunderballs
63,0

3 Pinhitters
4 Paint it Black
5 The Playmates

81,0
72,5
69,5

8 Lyon Pins
9 Desperado’s
10 Magic Balls

56,5
53,0
41,0

Trio League
1 Peter Dekker
2 Friends
3 Roadrunners
4 Mad House
5 Bananasplits

pins
2547
2517
2422
2406
2359

6 Bowlbusters Edenburg
7 Bowling Spijkenisse
8 Bowljelais Primeur
9 X-Treme 2
10 Rijschool Rijshouwer

2338
2319
2282
2252
2123

De foto’s van de prijsuitreiking en de individuele bowlingprestaties ziet u op de fotopagina.
Trainingskaarten
De leden van de BVS kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de bowlingbanen om te
trainen. Dit trainen is echter alleen voor leden van de BVS en geldt niet om niet-leden of familie mee te
laten spelen. De regeling geldt alleen als er banen vrij zijn en ook kunnen de banen niet van te voren
gereserveerd worden. Het betalen van banen om te trainen kan alleen met trainingskaarten. Deze
kaarten zijn verkrijgbaar bij Nico Waard en bij de leaguebesturen.
De trainingskaarten kosten € 30,- en zijn geldig voor 4 hele- of 8 halve uren.
Consumpties
Voor het aankopen van consumpties (alleen) op de leagueavonden kan men gebruik maken van een
zogenaamde strippenkaart; hierop koopt men met een gereduceerd tarief koffie, frisdrank of een glas
bier. De kaarten (met 10 strippen) zijn verkrijgbaar aan de receptie van het bowlinghuis. Ook hier geldt
weer dat deze faciliteiten alleen gebruikt mogen worden door en voor leden van de BVS en niet door
gasten en/of familieleden.
Digitale NBF ledenpas
Zoals bekend krijgt u geen fysieke ledenpas meer. De ledenpas is digitaal beschikbaar en kunt u
vanaf 1 september vinden op uw eigen pagina op de NBF site onder “mijn NBF”. Op deze manier
raakt u uw NBF ledenpas niet meer kwijt en heeft u hem, via uw telefoon, computer of tablet, altijd
bij u.

Jeugd Contributie
U begrijpt dat ook voor de jeugd contributie betaald moet en op verzoek plaatsen we hier nog eens
extra alle contributie bedragen van de jeugd.
Betaling graag voor 10 sept 2017
t.n.v. Bowling vereniging Spijkenisse ING BANK NL47INGB0000307343
Onder vermelding van de naam van het kind waarvoor betaald wordt.

maandelijkse betaling
BVS sept 2017 en mei 2018
NBF Contributie
Inschrijfgeld NBF
Totaal bedrag
7 mnd.
Korting bij eenmalige betaling

bestaande jeugd lid
€38,OO
€ 20,25
X
€ 58,25
okt 2017 t/m apr 2018
bestaande jeugd lid

Nieuwe jeugd lid
€38,OO
€ 20,25
€ 3,05
€ 61,30
per mnd. € 19,Nieuwe jeugd lid

95% van € 171-, ( 9x €19 )

€ 162,45

€ 162,45

NBF Contributie

€ 20,25

€ 20,25

Inschrijfgeld NBF

totaal bedrag te betalen
voor 01-10-2017

X

€ 182,70

€ 3,05

€ 185,75

Hebt u als ouder / verzorger nog vragen over de betalingen kunt u contact op nemen met
de penningmeester van B.V.S Spijkenisse
Joke Kosmeijer. Tel : 0181-615057
Email : penningmeester@bvsspijkenisse.nl

