
Beste leden van Bowling vereniging Heerhugowaard, 
 
Er zijn dit seizoen wederom een aantal nieuwe leden te verwelkomen, WELKOM aan wie dat betreft!  
 
Diegenen die eind mei al lid waren van onze vereniging hebben de eerste ledenbrief van dit seizoen destijds 
ontvangen. Hij staat ter inzage op de website. Enkele onderdelen zullen in deze ledenbrief herhaald 
worden.  
Verder vindt u in deze brief meer informatie omtrent enkele zaken. Leest u deze alstublieft goed door.  
 
Op de website vindt u ook de baanindelingen voor de eerste periode.  
 
Betalingen seizoen 2019-2020 
Herinnering:  
Het pasgeld en verenigingscontributie diende uiterlijk 1 augustus 2019 te zijn voldaan. Dank aan iedereen 
die dit heeft gedaan! Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan zo snel mogelijk alstublieft. In deze 
ledenbrief staat (ter herinnering) nogmaals het kostenoverzicht dat ook in de eerste ledenbrief heeft 
gestaan.  
 
Wijziging automatisch incasso:  
Enkele leden hebben ooit een machtiging ingevuld waardoor zij niet zelf aan de baanhuur hoeven te 
denken en deze automatisch van de rekening wordt afgeschreven. Om dit te kunnen doen moeten wij als 
vereniging een maandelijks bedrag betalen. Hier gaan wij mee stoppen omdat deze kosten naar ons idee 
overbodig zijn geworden nu het zo makkelijk is zelf een maandelijkse betaalopdracht te geven via het 
digitaal bankieren. Het automatisch incasso komt dus per direct te vervallen. De leden die dit betreft 
hebben hierover van Louky ook een persoonlijk bericht ontvangen.  
Tip: stel bij uw bank een automatische overschrijving in (9 maanden) zodat u er niet meer aan hoeft te 
denken. De baanhuur dient per 1e van de desbetreffende maand te zijn voldaan aangezien wij de baanhuur 
aan de bowling moeten overmaken.  
 
Het bankrekeningnummer van Bowlingvereniging Heerhugowaard luidt: NL18 ABNA 0406 7182 29 
 
Oliepatronen: 
Tijdens de zomerleague zijn diverse oliepatronen uitgeprobeerd. De patronen die voor de machines goed 
werkbaar bleken zijn nu duidelijk. Daaruit zijn voor komend seizoen de volgende patronen gekomen. 
1e periode: Mainstreet 
2e periode: Beaten Path 
3e periode: Stonestreet 
 
Meldplicht seksuele intimidatie: 
Bericht van de NBF:  
Ook binnen de sport is er regelmatig sprake van grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele 
intimidatie. Het is moeilijk te verteren dat dit vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden voordat het 
gesignaleerd werd. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 clubs die ons land rijk is, 
hebben de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden 
hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders verplicht worden 
vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden. 
Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het 
Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor 
seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de NBF. Meldingen bij de aanklager van 
ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond. Bij de 
NBF is dat Martine van de Veen, bereikbaar via vertrouwenscontactpersoon@bowlen.nl of 0318-581308. 
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Binnen onze vereniging: 
Indien u naar uw mening dusdanig behandeld wordt door een mede-lid, waardoor u zich seksueel 
geïntimideerd voelt, kunt u het volgende doen: 
- Spreek de desbetreffende persoon hier zelf op aan. 
- Indien u bovenstaande niet kunt/wilt of u heeft dit gedaan en het gedrag gaat door: Neem contact op 
Louky Duin. Zij is vanuit haar werk vertrouwenspersoon* geweest op dit gebied en heeft aangeboden dit 
ook voor onze vereniging te doen. Zij zal ten aller tijde uw ‘verhaal’ anoniem houden binnen het bestuur, 
tenzij u anders met haar afspreekt.  
 
*Vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon (VP) is het eerste aanspreekpunt binnen onze club voor iedereen die te maken heeft met 
grensoverschrijdend gedrag of daar een klacht of vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VP is er voor iedereen binnen de 
organisatie en biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De VP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om 
hulp te krijgen en kan het thema in onze club bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.  

 
 
Bij wie kunt u terecht voor welke zaken, een overzicht:  
 
Bestuursleden: 
Marijn Beumkes (voorzitter) 
Louky Duin (penningmeester) 
Amanda Edmonds (secretaris) 
Hans Kerkhoven (wedstrijdsecretaris) 
Henk Veld (ledenadministratie)
 
Bereikbaar via: bowlinghhw@gmail.com 
 
Leagueleiders: 
Maandag: Henk Veld (reserve: …?...) 
Dinsdag: Edwin Visser (reserve: André Brummel) 
Woensdag: Leo Schuyt (reserve: Toon van Roon) 
 
Bij vragen, opmerkingen of klachten kunt u bij hen terecht. Gaat dit om de betreffende speelavond zullen zij een 
beslissing nemen. Zij zullen dit indien nodig doorspelen naar het bestuur. U kunt ook het bestuur zelf benaderen 
via bowlinghhw@gmail.com. Echter, wanneer dit gaat om iets betreffende de speelavond is het onze voorkeur 
dat u de leagueleider aanspreekt omdat het dan wellicht direct opgelost kan worden.  
 
Technische commissie: 
Marijn Beumkes 
Arjan van Kalsbeek 
Ton Hageraats 
Leo Schuyt  
Edwin Visser 
 
Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie: 
Louky Duin 
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Kostenoverzicht (herhaling van ledenbrief 1) 
 
Jeugd tot 18 jaar: 
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig): 
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 25,50   Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: € 10,25 
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 16,50  Verenigingscontributie - Dubbellid: € 16,50 
Totaal – Hoofdlid: 42,00   Totaal – Dubbellid: 26,75 
 
Entreekosten: € 3,10 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn geweest). 
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 10,25 (indien u gedurende het seizoen gaat invallen in 
een van de leagues zult u alsnog een rekening ontvangen voor de verenigingscontributie).  
 
Maandelijkse baanhuur (9 maanden): € 12,50 per maand, ingaande 1 september 2019.  
Dit is op jaarbasis € 112,50 (33 speelweken). 
 
 
Senioren 18 t/m 21 jaar: 
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig): 
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 30,65   Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: € 10,25   
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 29,00 Verenigingscontributie - Dubbellid: € 29,00 
Totaal – Hoofdlid: 59,65   Totaal – Dubbellid: 39,25 
 
Entreekosten: € 3,10 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn geweest). 
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 10,25. (indien u gedurende het seizoen gaat invallen in 
een van de leagues zult u alsnog een rekening ontvangen voor de verenigingscontributie). 
Maandelijkse baanhuur (9 maanden): € 35,15 per maand, ingaande 1 september 2019.  
Dit is op jaarbasis € 316,35 (33 speelweken). Indien in 2 of 3 leagues gespeeld wordt, worden bovenstaande 
bedragen vermenigvuldigd met respectievelijk 2 of 3.  
 
 
Senioren 22 t/m 64 jaar: 
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig): 
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 35,75   Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: € 10,25 
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 29,00 Verenigingscontributie - Dubbellid: € 29,00 
Totaal – Hoofdlid: 64,75   Totaal – Dubbellid: 39,25 
 
Entreekosten: € 3,10 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn geweest). 
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 10,25. (indien u gedurende het seizoen gaat invallen in 
een van de leagues zult u alsnog een rekening ontvangen voor de verenigingscontributie). 
 
Maandelijkse baanhuur (9 maanden): € 35,15 per maand, ingaande 1 september 2019.  
Dit is op jaarbasis € 316,35 (33 speelweken). Indien in 2 of 3 leagues gespeeld wordt, worden bovenstaande 
bedragen vermenigvuldigd met respectievelijk 2 of 3.  
 
Senioren 65 jaar en ouder: 
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig): 
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 30,65   Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: € 10,25  
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 29,00 Verenigingscontributie - Dubbellid: € 29,00 
Totaal – Hoofdlid: 59,65   Totaal – Dubbellid: 39,25 
 
Entreekosten: € 3,10 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn geweest). 
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 10,25. (indien u gedurende het seizoen gaat invallen in 
een van de leagues zult u alsnog een rekening ontvangen voor de verenigingscontributie). 
 
 
 



Maandelijkse baanhuur (9 maanden): € 35,15 per maand, ingaande 1 september 2019.  
Dit is op jaarbasis € 316,35 (33 speelweken). Indien in 2 of 3 leagues gespeeld wordt, worden bovenstaande 
bedragen vermenigvuldigd met respectievelijk 2 of 3.  
 
 
Speelkalender: 
Net als afgelopen jaren spelen wij in de herfst- kerst- en voorjaarsvakantie niet en in de meivakantie wel. 
Wanneer een feestdag op een speeldag valt, wordt deze ingehaald op de donderdag (ervoor of erna zie schema).  
 
Voor in de agenda: 
- Naast de leagueavond zullen wij komend seizoen ook weer een verenigingskampioenschap organiseren. Dit zal 
worden gespeeld op zaterdag 2 en zondag 3 november. De opzet hiervan zult u te zijner tijd van Hans via de mail 
ontvangen.  
 
Wij willen kijken of het voor ons prettiger werkt om de ALV voorafgaand aan het nieuwe bowling seizoen te doen. 
Voor komend seizoen is de ALV in maart al geweest. De volgende ALV zal naar alle waarschijnlijkheid eind 
augustus 2020 zijn. De precieze datum ontvangt u lopende het seizoen, wanneer wij daar meer zicht op hebben.  
 
Het speelschema (onder voorbehoud van wijzigingen): 
 

Week 
nummer 

Maandag league Dinsdag league. Woensdag league 

36 Periode 1, Speelavond 1 Periode 1, Speelavond 1 Periode 1, Speelavond 1 

37 Periode 1, Speelavond 2 Periode 1, Speelavond 2 Periode 1, Speelavond 2 

38 Periode 1, Speelavond 3 Periode 1, Speelavond 3 Periode 1, Speelavond 3 

39 Periode 1, Speelavond 4 Periode 1, Speelavond 4 Periode 1, Speelavond 4 

40 Periode 1, Speelavond 5 Periode 1, Speelavond 5 Periode 1, Speelavond 5 

41 Periode 1, Speelavond 6 Periode 1, Speelavond 6 Periode 1, Speelavond 6 

42 Periode 1, Speelavond 7 Periode 1, Speelavond 7 Periode 1, Speelavond 7 

43 Herfstvakantie, geen bowlen! Herfstvakantie, geen bowlen! Herfstvakantie, geen bowlen! 

44 Periode 1, Speelavond 8 Periode 1, Speelavond 8 Periode 1, Speelavond 8 

45 Periode 1, Speelavond 9 Periode 1, Speelavond 9 Periode 1, Speelavond 9 

46 Periode 1, Speelavond 10 Periode 1, Speelavond 10 Periode 1, Speelavond 10 

47 Periode 1, Speelavond 11 Periode 1, Speelavond 11 Periode 1, Speelavond 11 

48 Periode 2, Speelavond 1 Periode 2, Speelavond 1  Periode 2, Speelavond 1  

49 Periode 2, Speelavond 2 Periode 2, Speelavond 2 Periode 2, Speelavond 2 

50 Periode 2, Speelavond 3 Periode 2, Speelavond 3 Periode 2, Speelavond 3 

51 Periode 2, Speelavond 4 Periode 2, Speelavond 4 Periode 2, Speelavond 4 

52 Kerstvakantie, geen bowlen! Kerstvakantie, geen bowlen! Kerstvakantie, geen bowlen! 

1 Kerstvakantie, geen bowlen! Kerstvakantie, geen bowlen! Kerstvakantie, geen bowlen! 

2 Periode 2, Speelavond 5 Periode 2, Speelavond 5 Periode 2, Speelavond 5 

3 Periode 2, Speelavond 6 Periode 2, Speelavond 6 Periode 2, Speelavond 6 

4 Periode 2, Speelavond 7 Periode 2, Speelavond 7 Periode 2, Speelavond 7 

5 Periode 2, Speelavond 8 Periode 2, Speelavond 8 Periode 2, Speelavond 8 

6 Periode 2, Speelavond 9 Periode 2, Speelavond 9 Periode 2, Speelavond 9 

7 Periode 2, Speelavond 10 Periode 2, Speelavond 10 Periode 2, Speelavond 10 

8 Voorjaarsvakantie, geen 
bowlen! 

Voorjaarsvakantie, geen 
bowlen! 

Voorjaarsvakantie, geen 
bowlen! 

9 Periode 2, Speelavond 11 Periode 2, Speelavond 11 Periode 2, Speelavond 11 

10 Periode 3, Speelavond 1 Periode 3, Speelavond 1 Periode 3, Speelavond 1 

11 Periode 3, Speelavond 2 Periode 3, Speelavond 2 Periode 3, Speelavond 2 

12 Periode 3, Speelavond 3  Periode 3, Speelavond 3 Periode 3, Speelavond 3 

13 Periode 3, Speelavond 4  Periode 3, Speelavond 4 Periode 3, Speelavond 4 

14 Periode 3, Speelavond 5 Periode 3, Speelavond 5 Periode 3, Speelavond 5 

15 Periode 3, Speelavond 6 Periode 3, Speelavond 6 Periode 3, Speelavond 6 



16 Periode 3, Speelavond 7 
Pasen. Bowlen op de 
donderdag erna 16-4-2020. 

Periode 3, Speelavond 7 Periode 3, Speelavond 7 

17 Periode 3, Speelavond 8 Periode 3, Speelavond 8 Periode 3, Speelavond 8 

18 Periode 3, Speelavond 9 Periode 3, Speelavond 9 Periode 3, Speelavond 9 

19 Periode 3, Speelavond 10 Periode 3, Speelavond 10 
Bevrijdingsdag. Bowlen op de 
donderdag erna 7-5-2020. 

Periode 3, Speelavond 10 

20 Periode 3, Speelavond 11  Periode 3, Speelavond 11  Periode 3, Speelavond 11  

21  Bowlen: Night of the 
Champions 

 

 


