
Beste leden van Bowlingvereniging Heerhugowaard, 

 
Sinds de ALV hebben wij officieel een nieuwe voorzitter: Marvin Houweling. 
Ook hebben wij een nieuwe ledenadministrateur: Marc Verkooijen 
 
Voor aanvang van het nieuwe seizoen (de eerste keer is op maandag 31 augustus, dinsdag 1 september of 
woensdag 2 september) willen wij u laten weten hoe het komende bowlingseizoen eruit gaat zien. Leest u deze 
informatie alstublieft goed door.  
 
Kostenoverzicht seizoen 2020-2021 
Onderstaand vindt u per ‘leeftijdscategorie’ het kostenoverzicht voor het seizoen 2020-2021. 
 
Pasgeld/verenigingscontributie:  
Het zal u wellicht opvallen dat het NBF pasgeld € 5,00 hoger is dan vorig jaar. Dit is voor afgelopen seizoen en dit 
seizoen vastgesteld in de NBF bondsvergadering van twee jaar geleden. Hier kunnen wij als vereniging niets aan 
veranderen. Helemaal onderaan (pagina 5) vindt u het bericht van de NBF van vorig jaar dat uitlegt waardoor 
deze verhoging is doorgevoerd.  
De verenigingscontributie en baanhuur zijn onveranderd ten opzichte van vorig seizoen aangezien het bestuur dit 
is overeengekomen met de directie van het bowlinghuis.   
 
Het pasgeld c.q. verenigingscontributie dient uiterlijk 1 september 2020 te zijn voldaan.   
Wij verzoeken u bij uw betaling te vermelden namens wie de betaling wordt gedaan.  
Tot 1 oktober 2020 kunt u worden afgemeld. Eventuele her-aanmelding kan tot 1 november 2020 kosteloos 
geschieden. 
  
Baanhuur: 
Bij betaling in 1x, voor 1 september 2020 ontvangt u 5% korting op de totale baanhuur.  
 
Bij betaling per maand dient de baanhuur per 1e van de desbetreffende maand te zijn voldaan.  
Wij zouden het fijn vinden als uw maandelijkse contributie op de eerste van de maand op onze rekening staat 
aangezien wij de baanhuur aan de bowling moeten overmaken. Tip: stel bij uw bank een automatische 
overschrijving in (9 maanden) zodat u er niet meer aan hoeft te denken.  
 
Het bankrekeningnummer van Bowlingvereniging Heerhugowaard luidt:  
NL18 ABNA 0406 7182 29 
 
Jeugd tot 18 jaar: 
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig): 
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 30,50   Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: € 13,60 
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 16,50  Verenigingscontributie - Dubbellid: € 16,50 
Totaal – Hoofdlid: € 47,00   Totaal – Dubbellid: € 30,10 
 
Entreekosten: € 3,20 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn geweest). 
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 13,60 (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 2020 
Dit is op jaarbasis € 112,50 (33 speelweken). Bij betaling in 1x, voor 1 september 2020 ontvangt u 5% korting op 
de totale baanhuur. U betaalt dan slechts: € 106,88. 
 
 
 
 
 



 
 
Senioren 18 t/m 21 jaar: 
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig): 
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 35,65   Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: € 13,60   
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 29,00 Verenigingscontributie - Dubbellid: € 29,00 
Totaal – Hoofdlid: € 64,65   Totaal – Dubbellid: € 42,60 
 
Entreekosten: € 3,20 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn geweest). 
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 13,60 (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 2020.  
Dit is op jaarbasis € 316,35 (33 speelweken). Bij betaling in 1x, voor 1 september 2020 ontvangt u 5% korting op 
de totale baanhuur. U betaalt dan slechts: € 300,53. 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: € 40,75   Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: € 13,60 
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 29,00 Verenigingscontributie - Dubbellid: € 29,00 
Totaal – Hoofdlid: € 69,75   Totaal – Dubbellid: € 42,60 
 
Entreekosten: € 3,20 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn geweest). 
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 13,60. (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 2020.  
Dit is op jaarbasis € 316,35 (33 speelweken). Bij betaling in 1x, voor 1 september 2020 ontvangt u 5% korting op 
de totale baanhuur. U betaalt dan slechts: € 300,53. 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: € 35,65   Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: € 13,60  
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 29,00 Verenigingscontributie - Dubbellid: € 29,00 
Totaal – Hoofdlid: € 64,65   Totaal – Dubbellid: € 42,60 
 
Entreekosten: € 3,20 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn geweest). 
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 13,60 (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 2020.  
Dit is op jaarbasis € 316,35 (33 speelweken). Bij betaling in 1x, voor 1 september 2020 ontvangt u 5% korting op 
de totale baanhuur. U betaalt dan slechts: € 300,53. Indien in 2 of 3 leagues gespeeld wordt, worden 
bovenstaande bedragen vermenigvuldigd met respectievelijk 2 of 3.  
 
Algemene puntjes: 
In het huisregelement en sportregelement kunt u zien wat onze basisafspraken zijn. Deze kunt u vinden op onze 
website en in de bijlagen bij deze email. 
Daarnaast willen wij u onderstaande laten weten over de speelwijze dit seizoen: 
 
Leagueleiders zijn: 
Maandag: Henk Veld (reserve: Margriet Stumpe) 



Dinsdag: Edwin Visser (reserve: Hans Kerkhoven) 
Woensdag: Toon van Roon (reserve: Marcel van Bokhoven) 
De leagueleiders zullen op verzoek van het bowlinghuis (naast het personeel) ook toezien op de ‘Coronaregels’ en 
u hierop aanspreken indien nodig.  
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.  
 
Speelweken: 
Wij spelen in 3 periodes van ieder 11 speelweken. 
 
Handicap: 
De eerste week van het seizoen speelt u met handicap gebaseerd op uw pasgemiddelde. De handicap wordt na 3 
games berekend. De handicap loopt door van de eerste periode in de tweede periode en van de tweede periode 
in de derde periode. 
 
Puntentelling die leidt tot ‘Night of the champions’: 
We spelen 3 periodes, elke periode heeft een winnaar (heren, dames, teams). De periodewinnaars gaan sowieso 
door naar NOTC (zowel teams als individueel).  
 
Per league krijgt ieder team op basis van de ranking aan het eind van de periode een aantal punten. Voorbeeld: 
op de dinsdag zijn er 11 teams: Het team dat als eerste eindigt krijgt 11 punten, tweede 10 etc. het team dat als 
laatst eindigt krijgt 1 punt. Het vierde team dat toegang krijgt is het team dat na 3 periodes de meeste punten 
heeft behaald (afgezien van de periodewinnaars die sowieso door zijn). Er zijn dus per league 4 teams die door 
gaan naar de NOTC. 
 
Bij de dames en heren individueel zal ook op basis van ranking per periode een aantal punten toegekend worden. 
Voorbeeld: Elke periode krijgen de eerste 10 dames en eerste 10 heren punten. Degene die als eerst eindigt 10 
punten, de 2e  krijgt 9 punten etc. De dame/heer die 10e worden krijgen 1 punt. Iedereen lager dan de 10e plaats 
krijgt 0 punten. Daarna wordt toegang toegekend op basis van de ranking.  
 
We beginnen de NOTC weer op 0 om het spannend te houden . Op de finaleavond zal per game (inclusief 
handicap voor de teams, scratch voor de dames/heren individueel) degene die als 1e eindigt 4 punten krijgen, de 
2e krijgt 3 punten, de 3e krijgt 2 punten en de 4e krijgt 1 punt.  
Per leagueavond komt er een 1e, 2e, 3e plaats en er komt een ‘over all’ kampioen die de wisselbeker in ontvangst 
mag nemen.  
 
Oliepatronen: 
De technische commissie heeft ons laten weten dat onderstaande patronen voorbij zullen komen komend 
seizoen. 
1e periode: Stonestreet 
2e periode: Highstreet 
3e periode: Verrassing 
 
Speelkalender: 
Net als afgelopen jaren spelen wij in de herfst- kerst- en voorjaarsvakantie niet (i.v.m. mogelijkheid tot verhuur 
voor het bowlinghuis) 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 31 oktober en zondag 1 november 2020. De VK kost 15 euro inschrijfgeld. De opzet 
hiervan zult u te zijner tijd van Hans via de mail ontvangen.  
 
 

mailto:bowlinghhw@gmail.com


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

43 Periode 1, Speelavond 7 Periode 1, Speelavond 7 Periode 1, Speelavond 7 

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! 

53 Kerstvakantie, geen bowlen! Kerstvakantie, geen bowlen! Kerstvakantie, geen bowlen! 

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

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

3 Periode 2, Speelavond 7 Periode 2, Speelavond 7 Periode 2, Speelavond 7 

4 Periode 2, Speelavond 8 Periode 2, Speelavond 8 Periode 2, Speelavond 8 

5 Periode 2, Speelavond 9 Periode 2, Speelavond 9 Periode 2, Speelavond 9 

6 Periode 2, Speelavond 10 Periode 2, Speelavond 10 Periode 2, Speelavond 10 

7 Periode 2, Speelavond 11 Periode 2, Speelavond 11 Periode 2, Speelavond 11 

8 Voorjaarsvakantie, geen 
bowlen! 

Voorjaarsvakantie, geen 
bowlen! 

Voorjaarsvakantie, geen 
bowlen! 

9 Periode 3, Speelavond 1 Periode 3, Speelavond 1 Periode 3, Speelavond 1 

10 Periode 3, Speelavond 2 Periode 3, Speelavond 2 Periode 3, Speelavond 2 

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

12 Periode 3, Speelavond 4  Periode 3, Speelavond 4 Periode 3, Speelavond 4 

13 Periode 3, Speelavond 5 Periode 3, Speelavond 5 Periode 3, Speelavond 5 

14 Periode 3, Speelavond 6 
Pasen. Bowlen op de 
donderdag erna 8-4-2021. 

Periode 3, Speelavond 6 Periode 3, Speelavond 6 

15 Periode 3, Speelavond 7  Periode 3, Speelavond 7 Periode 3, Speelavond 7 

16 Periode 3, Speelavond 8 Periode 3, Speelavond 8 Periode 3, Speelavond 8 

17 Periode 3, Speelavond 9 Periode 3, Speelavond 9 
Koningsdag. Bowlen op de 
donderdag erna 29-4-2021. 

Periode 3, Speelavond 9 

18 Periode 3, Speelavond 10 Periode 3, Speelavond 10 Periode 3, Speelavond 10 
Bevrijdingsdag. Bowlen op de 
donderdag erna 6-5-2021. 

19 Periode 3, Speelavond 11  Periode 3, Speelavond 11  Periode 3, Speelavond 11  

20  Bowlen: Night of the 
Champions 

 

Indien u vragen heeft, kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden. 
Met vriendelijke groeten, het bestuur: 
Marvin Houweling (voorzitter) 

Louky Duin (penningmeester) 
Amanda Edmonds (secretaris) 



Hans Kerkhoven (wedstrijdsecretaris) Marc Verkooijen (ledenadministratie)
bowlinghhw@gmail.com 
 
Bericht van de NBF: 
 
De Bondsvergadering van de NBF ging in juni 2018 in Harderwijk akkoord met een contributieverhoging 
van tien euro. Een verhoging die in twee etappes wordt doorgevoerd. Vijf euro met ingang van het 
seizoen 2019-2020 en vijf euro bij het begin van het bowlingseizoen 2020-2021. 
  
De NBF stond al drie jaar in de rode cijfers. Om die reden moest er wat gebeuren om de dienstverlening 
aan de leden op peil te houden. Zeker omdat de inkomsten bleven teruglopen. De NBF heeft in het 
verleden veel bezuinigd door de samenwerking in Veenendaal aan te gaan en op personeel. Nu was er 
geen andere oplossing dan te rade gaan bij de leden. In het nabije verleden was er bovendien de hoop 
dat de introductie van één bowlingpas financieel een serieuze plus zou gaan opleveren. Omdat het voor 
bowlers en bowlsters veel eenvoudiger werd om aan toernooien en competities buiten de eigen bowling 
mee te doen. Door dat te doen zouden zij daarmee voor extra inkomsten zorgen. Dat is echter nooit 
gebeurd. En omdat het aantal leden bleef zakken en de NBF steeds minder aan structurele subsidies 
ontvangt, moesten we wel met een contributieverhoging komen. Gelukkig was een ruime meerderheid 
voorstander van deze ingreep. 
  
Neemt niet weg dat het voor de bowlers en bowlsters een stevige opgave zal zijn de verhoging te 
betalen. Er is vorig jaar met de leden veel over gecommuniceerd, uitgelegd en begrip gevraagd. Over 
het algemeen heeft de NBF dat begrip gekregen. Gelukkig maar. De contributie zal straks op een 
vergelijkbaar niveau liggen met andere sportbonden in Nederland. Daarmee kunnen we het dienstenpeil 
hoog houden. 
 
Mocht u behoefte hebben aan een extra toelichting dan kunt u uiteraard contact opnemen met het 
bureau in Veenendaal. Het artikel in Bowlen.nl verduidelijkt ook veel.  
 
Arjan de Vries 
directeur NBF 
 

http://bowlen.nl/

