
Geacht lid van de bowlingvereniging Bergh,

De vakanties zijn weer voorbij en we staan aan de vooravond van het nieuwe bowlingseizoen.

Op dinsdag 6 september a.s. gaan we weer van start!
Ten opzichte van vorig seizoen zijn er een aantal wisselingen van teams en kan ik melden dat we op 1 team na alle leaque avonden 
volledig zijn.
Dit houd in dat we op dinsdagavond 8 teams dubbel, woensdagavond 8 teams trio, donderdag vroeg 7 teams dubbel en donderdag 
laat 8 teams dubbel hebben.
De laatste beschikbare baan op de donderdag vroeg hopen we snel te kunnen vullen zodat alle leaques weer vol zitten.

Nieuw is dat 1 keer per maand op de maandagavond een (door het bowlingcentrum georganiseerde) single scratch leaque gaan 
spelen. Meer info hierover is verkrijgbaar aan de bowling.

Ook willen wij u graag wijzen op de (door Erik Hilferink verzorgde) geheel vernieuwde website van Bowling Vereniging Bergh 
www.bowling-sheerenberg.nl/bvbergh

Bijgaand de contributies voor dit jaar (NBF afdracht onder voorbehoud van correctie door de NBF) 
 
 sportpas (nbf + bvb) sportpas plus (nbf + bvb)
 
Jeugd € 17,50 + 19,00 = 36,50 € 24,65 + 19,00 = 43,65
Senioren 18/21 jaar € 21,45 + 19,00 = 40,45 € 32,15 + 19,00 = 51,15
Senioren 22/64 jaar € 26,80 + 19,00 = 45,80 € 39,65 + 19,00 = 58,65
Senioren 65+ € 21,45 + 19,00 = 40,45 € 32,15 + 19,00 = 51,15
Dubbelleden   € 08,60 + 19,00 = 24,70
Entreegeld NBF €  2,70 €   2,70
Duplicaat pas €  8,05 €   8,05
 
De contributie wordt in de derde speelweek van de betreffende leaqueavond opgehaald. Zorg er als teamcaptain voor 
dat niet aanwezige spelers u tijdig het geld hebben gegeven. Spelers die niet tijdig hebben betaald zijn niet meer speelgerechtigd tot 
het moment van betalen van de contributie. De nbf pas wOrDt uitgerijkt Op het mOment van betalen.
Van hen die drie weken te laat zijn met betalen zullen de passen retour worden gezonden naar de NBF alwaar zij zullen worden 
uitgeschreven als lid. Bij het opnieuw aanmelden zullen de kosten (groot € 5,-) worden doorberekend aan het betreffende lid.  
 
Als laatste wil ik jullie nog even melden dat de data van de toernooien nog niet bekend zijn maar tijdig via circulaire, mail en prik-
bord (inschrijflijst) zullen worden doorgegeven.

Allen die het emailadres bij het bestuur kenbaar hebben gemaakt hebben deze nieuwsbrief ontvangen, zorg ervoor dat u als team-
captain informeerd of uw leden de brief ook hebben ontvangen en vanaf 6 september weer aanwezig zijn op de speelavonden.

        Met vriendelijke groet,
        namens het bestuur van bowlingvereniging Bergh
        H. Brugman, voorzitter
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