
  

 

 

 

Zoetermeer, 24 augustus 2020 

Onderwerp: Bowlingseizoen 2020 - 2021 

 

Goedemiddag leden, 

 

Na onze berichtgeving van afgelopen vrijdag 21 augustus, hebben wij veel reacties mogen ontvangen. 
Veel twijfelende reacties omtrent de handhaving van de corona regels, de ventilatie in het bowlinghuis 
en het 1,5 m afstand houden etc. Tevens maar 4 ingeschreven teams op de maandag. 

Daarom hebben wij, in overleg met bowlinghuis, besloten de league van de maandag en dinsdag op te 
schorten naar 1 januari 2021. Dit betekent dat er niet in teamverband gebowld gaat worden op deze 
dagen. De woensdag 1-1 league zal wel gespeeld gaan worden. De maandag zal de bowling gesloten zijn. 

Maar we hebben ook goed nieuws: je kan wel bowlen als je dat wil. 

Alternatieve league, 

In de periode september t/m december 2020 zullen we wel een alternatief gaan aanbieden op de 
dinsdag en de woensdag (dagen dat er geen 1-1 league is) Je kan vrijblijvend komen bowlen, zoveel als 
je zelf wil: 

Informatie: 

 20:00 uur start per avond, 19 :45 uur ingooien 
 Kosten 10 € per persoon betaal je aan bowlinghuis 
 Maximaal 2 spelers per baan 
 Europees systeem, alle 4 de games op 1 baan 
 4 games met handicap van 80% van 210 met maximaal 65 handicap 
 Probeer elke week op een andere baan te gooien 
 Schema met alle mogelijk dagen wordt op de website gezet 

Je hoeft niet te reserveren, meld je bij de balie. Ga naar een baan selecteer je eigen naam en je kan 
4 games gaan gooien. Uiteraard zal iemand van het bestuur de eerste weken er bij zijn. 

Overige info: 

 Standenlijst is individueel inclusief handicap 
 Prijzen zijn voor spelers die minimaal 32 games hebben gegooid 
 Deze league loopt tot nader order tot 16 december 2020 
 Scores tellen voor je bowlingpas en de NBF 



  

Coronaregels 

Wij hanteren de regels die de NBF heeft aangegeven en dit is overlegd met onze Bowling Westerpark. 
Ook zijn deze regels gecheckt bij de gemeente Zoetermeer en akkoord bevonden. Onderstaand plaatje 
geeft precies aan waar we ons aan moeten houden: 

 

De meesten punten spreken voor zich, echter zijn er een paar die wat extra uitleg nodig hebben. 

Houd 1,5 m afstand 

Dit is niet noodzakelijk in de spelersruimte maar houd er alsjeblieft wel rekening mee. Zit niet naast 
elkaar op een stoeltje; laat een stoeltje vrij. Tevens geven we geen klapjes voor een spare of strike. 

Als we ons met elkaar aan deze regels houden kunnen we hopelijk het hele seizoen gewoon spelen en 
afmaken. Uiteraard alles onder voorbehoud van wat de regering bepaalt omtrent het binnensporten en 
de verdere ontwikkeling van het virus. Mochten er maatregelen bijkomen dan zullen we daar uiteraard 
meteen op inspelen. 
 

Contributie 2020-2021 

Je hebt nog geen factuur ontvangen voor het nieuwe seizoen. Hier hebben wij bewust mee gewacht, 
omdat we eerst duidelijkheid wilden hebben over het nieuwe seizoen. Binnenkort ontvang je een 
factuur voor de contributie voor het seizoen 2020-2021 met het verzoek deze per omgaande te betalen, 
uiterlijk voor 30 september 2020  
 
 

  



  

De tarieven voor het komend seizoen zijn als volgt: 

Lidmaatschap     Bedrag 

Jeugd      € 30,50 
Senioren 18 t/m 21 jaar    € 35,65 
Senioren 22 t/m 64 jaar    € 40,75 
Senioren 65 jaar en ouder   € 35,65 
 
Dubbelleden     € 20,00 
Entreekosten     € 5,00 
Duplicaatpas     € 5,20 
 
Speelgeld 
Het speelgeld voor de alternatieve league en de woensdagleague wordt verlaagd en dat betekent dat je 
€ 10 per persoon per avond betaalt. Onderstaand het speelgeld per speelavond: 

Dinsdag alternatief      € 10,00 per persoon 
Woensdag alternatief    € 10,00 per persoon 
Woensdag single league    € 10,00 per persoon 
 
Afgelopen seizoen hebben alle teams op de eerste avond dubbel betaald. Een deel van de teams heeft 
het geld van de laatste avond teruggekregen. De teams die dat nog niet hebben gehad kunnen even een 
mailtje sturen naar penningmeester@bvwesterpark.nl met het rekeningnummer dan zal Eelco zorgen 
dat het teruggestort wordt. 

De leagues starten op: 

Dinsdag alternatief  1 september 2020  aanvang 20:00 uur (ingooien 19.45 uur) 

Woensdag alternatief  2 september 2020  aanvang 20:00 uur (ingooien 19.45 uur) 
Woensdag single league  16 september 2020  aanvang 20.00 uur (ingooien 19:45 uur) 

 

Graag op tijd aanwezig zijn, zodat de leagueavonden volgens de afgesproken tijd van start kunnen gaan. 

Jaarkalender 
Deze is te vinden op de website. 
 

Wij hopen jullie allemaal de eerste speeldagen weer te zien en gaan er een gezellig en sportief seizoen 
van maken. 

Tot snel! 

 

Namens het gehele bestuur 


