
 

Lidmaatschap Bowlingvereniging `s-Heerenberg 2022 - 2023 

 
De Bowlingvereniging `s-Heerenberg (BVB) is aangesloten bij de Nederlandse Bowling Federatie (NBF).  
Dat houdt in dat alle leden van de BVB ook automatisch lid zijn van de NBF.   
 
Als lid van de  vereniging kunt u op bowlingbanen die vrij zijn, trainen voor het gereduceerde tarief van € 14,00 per uur per baan 
(jeugdleden tot 18 jaar € 10,00 per uur.) Ook kunt u een trainingskaart voor 300 minuten kopen.  
U kunt deze banen niet vooraf reserveren en alle spelers op de baan dienen lid te zijn.  
Trainen voor trainingstarief kan niet op de vrijdag- en zaterdagavond na 18.00 uur en op zondag.   
De BVB biedt de nieuwe jeugdleden in samenwerking met Bowlingcentrum `s-Heerenberg de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een 
aantal keren onder deskundige begeleiding de bowlingsport onder de knie te krijgen. 
 

Tarieven Lidmaatschap seizoen 2022-2023  
Bijgaand de contributies voor dit jaar (NBF afdracht onder voorbehoud van correctie door de NBF) 

 
                                             sportpas (nbf + bvb)                    
 
Jeugd € 31,40   via afd.jeugd  
Senioren 18/21 jaar  € 36,70 + 24,50 = 61,20   
Senioren 22/64 jaar  € 41,95 + 24,50 = 66,45  
Senioren 65+  € 36,70 + 24,50 = 61,20  
Dubbelleden    € 14,00 + 24,50 = 38,50 

 
¹ Bij een nieuw lidmaatschap € 3,30 éénmalige kosten. 
² Dubbel lidmaatschap, indien u ook van een andere vereniging lid bent 
Het lidmaatschap wordt door de vereniging gefactureerd en kan niet bij de receptie worden voldaan. 

 

Bowlingleagues 

 
De BVB speelt haar leagues met teams van 2 of 3 personen. 
De opbouw van de teams is vrij, dat wil zeggen dat een team volledig uit dames kan bestaan, volledig uit heren, dan wel gemengd. U hoeft 
geen ervaren bowler te zijn. De leagues worden gespeeld in de zogenoemde handicapvariant. Iedere speler krijgt een handicap of te wel 
“bonuspunten”, afhankelijk van haar of zijn speelsterkte. Zo maken ook de minder ervaren speelsters of spelers een kans. 
 
 
Alle uitslagen & standen worden wekelijks bijgewerkt en zijn te lezen op: http:// www.bowling-sheerenberg.nl/bvbergh  
 

Speeldag     Games  Personen  ± Speelduur Aanvang  Kosten team  Kosten per pers.  
  per team   per week per week 

 
Dinsdag  4 2 90   min. 20.00 uur € 24,00 € 12,00 
Woensdag - Jeugd 3   60   min. 19.00 uur  € 6,00 per week 
Donderdag - vroeg 3 2 70   min. 20.00 uur € 18,00 € 9,00 
Donderdag - laat 4 2 90   min. 21.15 uur € 24,00 € 12,00 
 

Aanmeldingsformulier team/persoon voor leagues 

 
 
Initialen/Naam  ____________________________________ M/V   Man   Vrouw 
 
Roepnaam  ____________________________________ Geboren  _      -_      -_______ 
 
Adres  ____________________________________ Telefoon __________________________ 
 
Postcode/Plaats ____________________________________ Mobiel __________________________ 
 
Email ____________________________________ 
 

 

 Schrijft in voor   Wil meer informatie 
 Maandag bedrijvenleague   Zoekt team   Compleet team 
 Dinsdagleague  Zoekt team   Compleet team 
 Woensdag Jeugdleague    

 Donderdagleague - vroeg   Zoekt team   Compleet team 
 Donderdagleague - laat   Zoekt team   Compleet team 
 
Naar aanleiding van dit inschrijfformulier neemt het bestuur van BVB contact met u op 
over de plaatsingsmogelijkheden. 
 
Vragen Bowling Vereniging `s-Heerenberg: 
  
Andrew Brown   0314-365830   06-22934931 
Ferdie Robben  0315-683423   06-22909403 
Erik Hilferink                 0314-662642   06-13189009 
 

 

http://www.bowling-sheerenberg.nl/bvbergh

