
Agendapunt 8: Beleidsvoornemens en vooruitblik seizoen 2019/2020 

Beleidsvoornemens:  

De visie van het Bestuur is dat het uitgangspunt van het te voeren beleid in beginsel is om haar de 
leden in staat te stellen hun sport uit te oefenen door leagues, trainingsmogelijkheden, toernooien 
en competities te organiseren. Dit ook in nauwe samenwerking en goed overleg met de ‘huis’ 
bowlingexploitant. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bowling Federatie en om die 
reden zal het bestuur zorgdragen voor een goede communicatie met deze instantie waar het 
ledenadministratie en wedstrijdgegevens betreft. Tegelijkertijd zal de vereniging in  voorkomende 
gevallen door de NBF georganiseerde wedstrijden onder de aandacht van haar leden brengen door 
mailings en/of via haar eigen site en/of via Facebook. Echter en overigens: alle leden hebben m.b.v. 
hun lidnummer de mogelijkheid om een account aan te maken voor toegang op de site van de NBF. 
Op de NBF-site is altijd de laatste stand der zaken te vinden. Verder zal het Bestuur de vereniging, 
waar mogelijk en nodig, vertegenwoordigen op de vergaderingen en bijeenkomsten die door de 
NBF of het NBF Regio Zeeland gehouden worden.  De vereniging is voornemens om in het seizoen 
2019/2020 een maandag- en donderdag huisleague, een scratchleague en een 50+ league te 
organiseren. Details en data zullen binnenkort bekend gemaakt worden/zijn al bekend gemaakt.  

Vooruitblik 2018/2019:  

Omdat het tijdstip van de ALV altijd in mei ligt kan eigenlijk nauwelijks van een vooruitblik 2019 
gesproken worden. Daarom krijgt u, zoals te doen gebruikelijk, een vooruitblik op het seizoen 
2019/2020. In het bestuur is een vacante functie voor jeugdzaken, en dientengevolge ook voor de 
organisatie/begeleiding van een eventuele jeugdleague. Helaas is het aantal jeugdleden 
ondertussen gereduceerd tot een laag aantal en vindt jeugdtraining plaats op woensdagmiddag.  

Bij de hieronder genoemde evenementen wordt dan ook per evenement aangegeven voor welk 
specifiek jaar deze geldt.  

WEDSTRIJDSPORT  

Wedstrijdprogramma 2019/2020:   

Maandag Trio League 2019/2020 

Speelwijze 3 games op handicapbasis 

Teams 12 

Speeldagen 33 

Series 1 

Aanvang 19.30 uur 

 

Donderdag Double League 2019/2020 

Speelwijze 4 games double op handicapbasis 

Teams 8 

Speeldagen 35 

Series 1 

Aanvang 20.00 uur 

 

50+ league 2019/2020 

Speelwijze Nader in te vullen 

Speeldagen Nader in te vullen 

Series Het streven is: op donderdag- en/of 
vrijdagmiddag aanvang 14.00 uur, doch nog 
nader te bepalen 

 
  



 

 

Jeugdleague 2019/2020 

Speelwijze Invulling afhankelijk van voldoende jeugdspelers 
en invulling vacature 

Speeldagen Idem 

Series idem 

 
Kampioenschappen 

 Verenigingskampioenschappen 50+ 2019 op handicap basis met een dames- en 
herenklassement 

 Verenigingskampioenschappen 2019 in A-B-C-D-klassen huisleagues   

 Teamkampioenschap 2020 aan het einde van het seizoen 2019/2020 voor 6 teams  

Trainingsactiviteiten  
Het bestuur probeert de mogelijkheid tot training in samenwerking met Bowling Goes te 
continueren.  Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd, zodat de kosten voor de 
vereniging minimaal zijn. Deze trainingsmogelijkheid wordt gedurende het leagueseizoen geboden.  

NBF Toernooien 

 50Plus Bowling Single Toernooi 2019 

 Zeeland Senior Open (ESBC-tour)  

BV Goes Toernooien 

 Zomertoernooi 2019 speelwijze : 4 games single op handicapbasis, spelers : maximaal 54 per 
speeldag,  speeldagen : ± 14 (op donderdag) # series : 1 met aanvang om 20.00 u 

 Goede Vrijdag toernooi 2020 

 Eindejaartoernooi 2019 

 Mosseltoernooi 2020 

 Zeeuwse Zomer Bowling Toer 2019 

 12 uur van Goes 2019  

Regio Zeeland NBF evenementen  
Via de vereniging of rechtstreeks kunt u inschrijven voor (indien georganiseerd!): 

 Regio 50+ Trio League 2019/2020  

 Provinciale Kampioenschappen Jeugd 2019 (indien georganiseerd/van toepassing)  

 Provinciale Kampioenschappen 2019 (A-B-C- klasse) (indien georganiseerd) 

 Provinciale Kampioenschappen 50+ 2019 (indien georganiseerd)  

NBF evenementen 

Via de vereniging of rechtstreeks kunt u inschrijven of geselecteerd worden voor:  

 Nationale Dames/Mixed Trio League 2019/2020  

 Diverse Nederlandse Kampioenschappen 2019/2020 (A-B-C-klasse) 

 Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 2019 (indien van toepassing) 

 Ton Zandboer Cup 2019/2020 (indien van toepassing) 

Deelname namens de vereniging  
Naar de volgende evenementen kunnen namens de vereniging leden afgevaardigd worden (mits 
georganiseerd): 

 Dag der Kampioenen 2019 (verenigingskampioen dames en heren)  

 Dag der Kampioenen Jeugd 2019 (verenigingskampioen meisjes en jongens bij zowel de 
pupillen, aspiranten en junioren)  

 Stedenontmoeting Jeugd 2019 (via selectie door selectiecommissie)  

 Stedenontmoeting Senioren 2019/2020 (via selectie door selectiecommissie) 

 Stedenontmoeting 50+ 2019/2020 (via selectie door selectiecommissie)  



 

 Zeeuws Kampioenschap voor Clubteams (kampioenen teams van de Maandag Trio League en 
de Donderdag Double League) (indien georganiseerd) 

Stedenontmoetingen: 
Het bestuur is van mening dat naar alle Stedenontmoetingen een zo sterk, maar ook representatief 
mogelijke afvaardiging uitgezonden moet worden en hanteert de volgende criteria:  

 Ervaring met spelen van Nationale / Regio League is gewenst  

 Om in aanmerking te komen als speler is minimaal deelname aan de maandag- (en/) of de 
donderdagleague verplicht  

 NBF-pasgemiddelde heren minimaal 180, dames 160 

 Teamspeler  

 Enthousiast en fanatiek  

 Voor zowel het heren- als het damesteam zal een (spelende) teamcaptain worden aangesteld 
die in onderling overleg op de wedstrijddagen beslissingen nemen over de spelersvolgorde, 
over wie speelt en wie gewisseld wordt. 

 Ten behoeve van het team- en verenigingsbelang wordt van alle deelnemers op voorhand 
verwacht dat beslissingen van de teamcaptains worden gerespecteerd en opgevolgd. 

 Het inschrijfgeld zal door de vereniging worden betaald en als de clubkas het toelaat zal een 
kleine bijdrage aan de kosten voor de drankjes tijdens het spelen mogelijk zijn. Dit houdt in: 1 
Drankje tijdens de Voorronde, 1 Drankje tijdens de Finale en 1 Drankje na afloop. Alle andere 
kosten zijn voor de deelnemers zelf.   

 
Baancondities  
De exploitant/ondernemer van Bowling Goes heeft een lange termijn visie voor ogen, waar de 
balans gezocht moet worden voor een oliepatroon waar een groot scala van bowlers uit de voeten 
kan. Het bestuur van BV Goes onderstreept die visie. Het oliepatroon voor komende huisleagues zal 
van te voren worden bekend worden gemaakt en indien gewenst door de bowlingexploitant 
worden toegelicht.  

PUBLIC RELATIONS  

Website & Facebook  
De website en facebook van Bowling Vereniging Goes wordt goed bezocht en voorziet dus duidelijk 
in een behoefte. Laatste nieuws wordt via de website kenbaar gemaakt, zodat de leden sneller 
geïnformeerd kunnen zijn.  

Nieuwsbrief  
Getracht zal worden om aan diegenen die niet over internet beschikken 1x per jaar een Nieuwsbrief 
te versturen of te overhandigen, zodat zij ook geïnformeerd blijven.  

FINANCIËN  

Uitgangspunten voor de begroting 2019 zijn: 
Handhaving van een ledenbestand van rond de 110 leden. Kosten zijn begroot op niveau Begroting 
2018 en V&W 2018 met hier en daar een kleine correctie. 

 


