Huidige afspraken gemaakt in eerdere ALV’s.
Bowling vereniging Heerhugowaard
Met dit document presenteert het bestuur van de bowlingvereniging Heerhugowaard de huidige
afspraken, zoals deze zijn goedgekeurd en aangenomen tijdens de algemene ledenvergaderingen
(hierna genoemd ALV).
De bowling vereniging beroept zich te allen tijden op het eigen huis- en sportregelement en het
sportregelement en evenementenregelement van de NBF, te vinden op hun website.
Alle hierna genoemde specifieke afspraken voor onze vereniging zijn ooit in een ALV (Algemene
leden vergadering) vastgelegd. Het bestuur voert uit wat op de ALV is besloten. Indien een lid een
verandering wenst kan dit ingediend worden als ingezonden stuk voorafgaand aan de ALV. Na
accordering van het ingezonden stuk in de ALV zal het bestuur dat overnemen. Ook wanneer een
lid/commissie van mening is tussendoor afspraken te kunnen/willen wijzigen zal dit eerst ter
goedkeuring aan de ALV moeten worden voorgelegd. Indien nodig zal hiervoor een extra ALV
georganiseerd worden.

Alle leden hebben recht op inzage in dit document.
Vragen en/of opmerkingen kunnen per mail gesteld worden aan het bestuur.
Bowling vereniging Heerhugowaard
Postadres:
West-frieslandsingel 106
1705 DC Heerhugowaard
Bezoekadres:
Coolplein 2
1703 XC Heerhugowaard

1 Huisleague
Het bestuur overlegd voorafgaand aan het seizoen met het bowlinghuis over de speeldagen
en in welke vakanties wel/niet gespeeld wordt.
Wanneer een feestdag op een leagueavond valt, wordt deze ingehaald op een donderdag (in
overleg met het bowlinghuis).
Voorafgaand aan het bowlingseizoen stuurt het bestuur een ledenbrief met daarin voor het
hele seizoen de speelavonden.

1.1 Teamsamenstelling
Een team bestaat uit 3 spelers en eventuele reservespelers.
Reservespelers kunnen slechts voor één team binnen een huisleague worden aangemeld.
Eenmaal voor een team aangemelde spelers blijven gedurende de betreffende periode van
11 weken voor dat team aangemeld en kunnen tijdens die huisleague alleen voor een ander
team binnen dezelfde huisleague worden aangemeld bij wisseling van een periode
(bijvoorbeeld om zo de plek van een langdurig zieke/geblesseerde op te vangen).

1.2 Speelwijze
We spelen in 33 speelweken: 3 periodes van 11 weken.
Er wordt gespeeld volgens het Europees Systeem.
Per wedstrijd worden er 3 games gespeeld.
Elke periode start met op de eerste speelavond een handicap op basis van het
pasgemiddelde. Bij nieuwe leden (die dus geen pasgemiddelde hebben) kan dit niet en
wordt dus met een 0-meting gestart. De maximale handicap is 80.
De rechterkant van het banenpaar daagt als het ware de tegenstander uit en kiest wie als
1e/2e/3e speelt en tegen wie. Het wordt dus per speelavond besloten.
In de huisleague worden wedstrijden gespeeld tegen een directe tegenstander. Men kan
niet blindscore tegen blindscore laten spelen.
De tegenstander van een niet opgekomen team speelt tegen de blindscore van dat team.
Een team kan bij het ontbreken van eigen spelers, niet de blindscore tegen blindscore laten
spelen. Dan kunnen alleen de wel aanwezige teamleden punten behalen.
In het geval van een oneven aantal teams, worden de wedstrijden gespeeld tegen de eigen
blindscore.
Een speler/of team, die/dat te laat speelgereed op de baan staat, kan als hij/het voor
aanvang van het 3e frame in het bowlinghuis aanwezig is, de betreffende game nog
meespelen. De nog niet gespeelde frames moeten direct worden ingehaald, zonder

ingooien. Elke game, waarbij een team als niet opgekomen wordt beschouwd, wordt voor
dat team vervallen verklaard. Met zo'n game kunnen geen wedstrijdpunten worden behaald,
het team dat wel aanwezig is, speelt tegen de blindscore en kan zo wel punten behalen.

1.3 Puntentelling
We spelen 3 periodes, elke periode heeft een winnaar (heren, dames, teams). De
periodewinnaars gaan sowieso door naar NOTC (zowel teams als individueel).
Per league krijgt ieder team op basis van de ranking aan het eind van de periode een aantal
punten. Voorbeeld: op de dinsdag zijn er 11 teams: Het team dat als eerste eindigt krijgt 11
punten, tweede 10 etc. het team dat als laatst eindigt krijgt 1 punt. Het vierde team dat
toegang krijgt is het team dat na 3 periodes de meeste punten heeft behaald (afgezien van
de periodewinnaars die sowieso door zijn). Er zijn dus per league 4 teams die door gaan naar
de NOTC.
Bij de dames en heren individueel zal ook op basis van ranking per periode een aantal
punten toegekend worden. Voorbeeld: Elke periode krijgen de eerste 10 dames en eerste 10
heren punten. Degene die als eerst eindigt 10 punten, de 2e krijgt 9 punten etc. De
dame/heer die 10e worden krijgen 1 punt. Iedereen lager dan de 10e plaats krijgt 0 punten.
Daarna wordt toegang toegekend op basis van de ranking.
We beginnen de NOTC weer op 0 om het spannend te houden. Op de finaleavond zal per
game (inclusief handicap voor de teams, scratch voor de dames/heren individueel) degene
die als 1e eindigt 4 punten krijgen, de 2e krijgt 3 punten, de 3e krijgt 2 punten en de 4e krijgt 1
punt.
Per leagueavond komt er een 1e, 2e, 3e plaats en er komt een ‘over all’ kampioen die de
wisselbeker in ontvangst mag nemen.

1.4 Protest aantekenen
Protesten, die het directe spel en scoreverloop betreffen, dienen mondeling te worden
ingediend bij het wedstrijdsecretariaat / leagueleider.
Maandag: Henk Veld (reserve: Margriet Stumpe)
Dinsdag: Edwin Visser (reserve: Hans Kerkhoven)

Doet de aanleiding voor een protest zich tijdens een game voor, dan kan het protest nog
uiterlijk binnen 15 minuten na afloop van die game worden ingediend.
Na aanleiding van het bij hem ingediende protest neemt het wedstrijdsecretariaat aan de
hand van dit huisleaguereglement en het NBF-sportreglement, eventueel in overleg met het
verenigingsbestuur, een beslissing, welke direct wordt medegedeeld aan de betrokken
teamcaptain(s). Beroep kan worden aangetekend bij de geschillencommissie.

2. Verenigingskampioenschappen
2.1 Indeling in klassen
Het kampioenschap wordt gespeeld in aparte klassen voor dames en heren.
Klasseindeling heren:
Klasse A: 190 en hoger
Klasse B: 175 t/m 189,99
Klasse C: 160 t/m 174,99
Klasse D: t/m 159,99
Klasseindeling dames:
Klasse A: 160 en hoger
Klasse B: 140 t/m 159,99
Klasse C: 130 t/m 139,99
Klasse D: t/m 129,99
De toernooileiding heeft het recht om de klassen bij minder dan 4 personen samen te
voegen. Dit wordt voor aanvang van het verenigingskampioenschap bekend gemaakt.

2.2 Voorronde en finale
De voorronde wordt gespeeld op een zaterdag (eventueel een serie op zondag vroeg in de
ochtend). De finale op zondag.
Deelname aan de voorronde kost 15 euro. Er worden 6 games single (scratch) gespeeld.
Deelname aan de finale kost nogmaals 15 euro. Er worden 6 games single (scratch) gespeeld.
Van de inschrijfkosten wordt de baanhuur betaald en worden prijzen aangeschaft.
Het aantal finaleplaatsen wordt door de toernooileiding vastgesteld naar aanleiding van
het aantal inschrijvingen en zijn voor aanvang van het verenigingskampioenschap bekend
gemaakt.
Er zijn tenminste drie finaleplaatsen per (samengevoegde) klasse.
De score die behaald wordt in de voorronde blijft in het finale event behouden.
De score behaald over de voorronde en finale is de all events score die de uitslag zal
bepalen.

3 Kosten/betalingen
Kostenoverzicht seizoen 2021-2022
Onderstaand vindt u per ‘leeftijdscategorie’ het kostenoverzicht voor het seizoen 20212022.
Pasgeld/verenigingscontributie:
Het pasgeld c.q. verenigingscontributie dient uiterlijk 1 september 2021 te zijn
voldaan.
Wij verzoeken u bij uw betaling te vermelden namens wie de betaling wordt gedaan.
Tot 1 oktober 2021 kunt u worden afgemeld. Eventuele her-aanmelding kan tot 1
november 2021 kosteloos geschieden.
Baanhuur:
Bij betaling in 1x, voor 1 september 2021 ontvangt u 5% korting op de totale baanhuur.
Bij betaling per maand dient de baanhuur voor de 1e van de desbetreffende maand te
zijn voldaan.
Wij zouden het fijn vinden als uw maandelijkse contributie op de eerste van de maand
op onze rekening staat aangezien wij de baanhuur aan de bowling moeten overmaken.
Tip: stel bij uw bank een automatische overschrijving in (9 maanden) zodat u er niet
meer aan hoeft te denken.
Het bankrekeningnummer van Bowlingvereniging Heerhugowaard luidt:
NL18 ABNA 0406 7182 29
Kostenoverzicht
Jeugd tot 18 jaar:
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig):
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 31,00
13,80
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 16,50
16,50
Totaal – Hoofdlid: 42,00

Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: €
Verenigingscontributie - Dubbellid: €
Totaal – Dubbellid: 30,30

Maandelijkse baanhuur (9 maanden): € 12,50 per maand, ingaande 1 september 2021
Dit is op jaarbasis € 112,50 (33 speelweken). Bij betaling in 1x, voor 1 september 2021
ontvangt u 5% korting op de totale baanhuur.
U betaalt dan slechts: € 106,88.
Senioren 18 t/m 21 jaar:
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig):
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 36,20
13,80

Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: €

Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 29,00
29,00
Totaal – Hoofdlid: 65,20

Senioren 22 t/m 64 jaar:
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig):
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 41,40
13,80
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 29,00
29,00
Totaal – Hoofdlid: 70,40
Senioren 65 jaar en ouder:
Voorafgaand aan het seizoen (eenmalig):
Kosten NBF pasgeld - Hoofdlid: € 36,20
13,80
Verenigingscontributie - Hoofdlid: € 29,00
29,00
Totaal – Hoofdlid: 65,20

Verenigingscontributie - Dubbellid: €
Totaal – Dubbellid: 42,80

Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: €
Verenigingscontributie - Dubbellid: €
Totaal – Dubbellid: 42,80

Kosten NBF pasgeld - Dubbellid: €
Verenigingscontributie - Dubbellid: €
Totaal – Dubbellid: 42,80

Entreekosten: € 3,25 (voor nieuwe leden, of oud leden die 1 seizoen of meer geen lid zijn
geweest).
Dubbelleden, in geval van uitsluitend Nationale league: € 13,80 (indien u gedurende het
seizoen gaat invallen in een van de leagues zult u alsnog een rekening ontvangen voor de
verenigingscontributie).

Baanhuur Senioren:
€ 331,20 per jaar of € 36,80 per maand.
Bij vooruitbetaling in 1 keer voor 1 september 2021 geven wij 5 % korting.
Dan is het € 314,64
In geval van dubbel spelen op de woensdag league wordt word er 50 % korting gegeven
op de baanhuur.
Dus: € 165,60 of € 18,40 per maand.

4 Overige
- Kom op tijd!
- Graag actief deelnemen aan het spel, bewaar hele lange gesprekken voor na het bowlen.
- Roken voor of na het bowlen. Ook de e-smoker, graag buiten de spelersruimte.

- Wacht tot uw tegenstander klaar is met de laatste game voordat u weg loopt om te roken
of naar huis te gaan.
- Rechts heeft voorrang, stap de baan pas op wanneer diegene rechts van u is gestart met
lopen.
- Verder vragen wij u zich te houden aan de algemene sociale, respectvolle en sportieve
afspraken. Hieronder vallen ook de huidige Coronamaatregelen die het bowlinghuis
hanteert.
De leagueleiders mogen u hierop aanspreken wanneer u zich hier niet aan houdt.

