
 
 

Beste BVZ leden, 
  

Nu de zomerstop voorbij is, staat de BVZ weer in de startblokken voor een nieuw seizoen. De 

zomerleague was voor velen een aangename mogelijkheid om tijdens de zomermaanden toch 

een balletje te kunnen gooien. Velen hebben hier dan ook gebruik van gemaakt. Afgelopen 

woensdag heeft de finale plaats gevonden en na een spannende avond, mocht Arjen de 

hoofdprijs mee naar huis nemen. Arjen nogmaals gefeliciteerd hiermee. 
 

Sommige leden hebben helaas besloten om het BVZ-lidmaatschap op te zeggen. Een aantal 

definitief, anderen hebben aangegeven in de toekomst wel weer terug te willen komen. Voor 

allen geldt uiteraard dat ze van harte welkom zijn om weer terug te keren bij de vereniging. 

Woensdag 7 september zal de huisleague weer van start gaan. We hebben weer 10 teams 

aan de start staan. De samenstelling van de teams zijn her en der iets gewijzigd, maar we 

zijn blij om toch weer alle banen gevuld te hebben.  De indeling voor het nieuwe seizoen is te 

vinden op de geheel vernieuwde website van de BVZ. Hans nog bedankt hiervoor!! 
 

http://www.bowlingverenigingzutphen.nl/images/huisleague/Baanschema_2016_2017.pdf 
 

Tijdens het komende seizoen staan er weer meerdere evenementen gepland. Met het nieuwe 

lidmaatschap systeem van de NBF is het nu voor elk lid mogelijk om deel te nemen aan NBF-

toernooien in het land. Daar waar vroeger een plus pas nodig was, is het nu mogelijk voor 

iedereen om aan elk toernooi in het land deel te nemen. Wellicht is het een keer een 

uitdaging om zelf of met meerdere leden samen aan een toernooi in het land deel te nemen. 

Het belangrijkste toernooi van het jaar vindt uiteraard in Zutphen plaats op 4 en 5 maart 

2017. Dan organiseert de BVZ het 2e BVZ Inntel Open toernooi. 
 

Na de ALV aan het einde van het vorige seizoen is het bestuur samen geweest op 28 april. 

Tijdens deze vergadering is het bestuur in de nieuwe samenstelling van start gegaan. De post 

ledenadministratie valt nu onder het secretariaat. Joke zal de werkzaamheden echter wel 

blijven verrichten. Het ”Algemene Reglement” is conform hetgeen dat tijdens de ALV 

besproken is gewijzigd, de wijziging is ingediend bij de NBF en door de NBF goedgekeurd. De 

concept notulen van de ALV alsmede het nieuwe algemene reglement is als bijlage bij de 

nieuwsbrief verzonden. 
 

Op de site of via de App van de NBF is inmiddels je nieuwe pasgemiddelde zichtbaar. 
 

Wij wensen iedereen een sportief en mooi seizoen toe. 

  

Namens het BVZ bestuur 

  

Eddy de Gunst 

Secretaris BVZ 
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