
 

 
 

Penningmeester/Ledenadministratie Jan Spaans 
Casper Fagellaan 3 D, 4615 GM Bergen op Zoom 

Tel. 0164-259506 of 06-18595124  

e-mail: spaekel@gmail.com 

www. BowlingVerenigingBergenopZoom.nl 

Bergen op Zoom, 10 augustus 2016 
 
Beste bowlingvrienden, 
Het bestuur wil u graag informeren over de besluiten en afspraken die zijn gemaakt voor het  
bowlingseizoen 2016-2017. 
 
September 
Starten wij met de competitie op de zaterdagmorgen, maandag- dinsdag- en de donderdagavond. 
Zie hiervoor het bijgevoegde wedstrijdschema 
 
September Oktober 
Op 30 september, 1 en 2 oktober organiseren wij ons 1e BVB Single HCP Toernooi. 
Zie hiervoor de bijgevoegde flyer. 
Inschrijven kan via het e-mailadres bep.piet.klaassen@gmail.com. 
 
Teamsamenstelling 
Evenals het afgelopen seizoen wordt er gespeeld in trio-teams, dus drie leden per team. 
De teambijdrage is vastgesteld op € 30,00 per seizoen. 
De teams ontvangen hiervoor, medio november een nota. 
 
Contributie inclusief algemene kosten 
De contributie is vastgesteld op € 27,00 voor de junioren en € 32,00 voor de senioren per periode. 
De contributie wordt betaald via een incasso, deze wordt rond de 20e van de maand geint.  
De perioden zijn: Augustus (1), September (2), Oktober (3), November (4), December (5), Januari (6), 
Februari (7), Maart (8), April (9), Mei (10). 
 
G-Bowlers 
Met ingang van het nieuwe seizoen is onze vereniging uitgebreid met een groep G-Bowlers. 
Deze spelen op de zaterdagmorgen. De G-Bowlers worden begeleid door een team vrijwilligers. 
Alles bij elkaar bestaat de groep uit 34 personen. 
Een en ander betekent dat ons ledenbestand ondertussen is opgelopen tot tegen de 100 leden. 
Even voor de goede orde de G-Bowlers betalen net als iedereen ook contributie, zij het op een andere wijze. De 
G-Bowlers ontvangen een nota per halfjaar. 
 
Informatie  
Het bestuur streeft er naar, u als lid zo goed mogelijk te informeren. Indien u vragen en of opmerkingen heeft, 
willen wij u vriendelijk verzoeken deze per mail in te sturen. 
De mail adressen zijn: 
Voorzitter: Pascal Mortiers: p.mortiers@hetnet.nl 
Secretaris Bep Klaassen: bep.piet.klaassen@gmail.com 
Penningmeester Jan Spaans: spaekel@gmail.com 
Bestuurslid algemene zaken Humphrey Satnarain: hasatnarain@home.nl 
 
Voor informatie kunt u ook de website raadplegen, www.bvbergenopzoom.nl 
 
Het bestuur wenst u allen een goed en sportief speelseizoen toe. 
 
Met vriendelijk groeten, 
Bestuur Bowling Vereniging Bergen op Zoom 
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