AANVANG SEIZOEN 2019 - 2020

Beste leden,
Dinsdag 17 september a.s. is het weer zover, het bowlingseizoen 2019-2020 gaat van start.

NIEUW!!!!!!
Hieronder de leagues met bijbehorende aanvangstijden:

Dag

League

Aanvangstijden

Dinsdag

Duo

20:00 – 21:30 uur

Donderdag

Duo

20:00 – 21:30 uur

Voor de dinsdag duo’s :
Op de 1e speelavond zal, niet zoals de afgelopen jaren € 60,00 per duo, maar € 30,00 per
duo per speelavond worden berekend. Op de laatste speelavond zal dan ook gewoon
€ 30,00 per duo worden betaald. Dit betekent € 15,00 p.p. Er wordt dus gedurende het
gehele seizoen elke leagueavond betaald.
Voor de donderdag duo’s :
Op de 1e speelavond zal, net zoals op de dinsdag, € 30,00 per duo per speelavond worden
betaald.
League-geld:
Op basis van 4 games gespeeld, wordt er per duo € 30,00 (€ 15,00 per persoon) betaald.
Vergeet niet om steeds allemaal je teamshirt te dragen tijdens de league!!
(1e vier speelweken niet verplicht, vanaf 5e speelweek WEL).
Zoals bekend kan men met het lidmaatschap van de NBF op bepaalde tijden tegen gereduceerde prijzen in
het Bowlinghuis trainen.
Bij reservering van een baan moet het normale tarief betaald worden!
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Om helemaal bij te blijven adviseer ik een bezoekje aan de BVA website. Deze site wordt
regelmatig bijgewerkt en is te vinden op: www.bvalphen.nl
De Nederlandse Bowling Federatie -NBF- heeft ook een website: http://nbf.bowlen.nl/
Op deze site kan je ook zelf je persoonlijke gegevens inzien en aanpassen. Wie hier hulp bij nodig heeft, kan
contact opnemen met onze secretaris via de e-mail (secretaris@bvalphen.nl) of even bellen (0713415725/06-24247927).
Het Bestuur wenst iedereen een heel fijn seizoen toe met veel bowlplezier!!
Namens het Bestuur van Bowlingvereniging Alphen aan den Rijn,

Tiny van Vliet, Secretaris
Betty Pouw, Penningmeester

NB: Daar wij gebruik maken van een Horeca gelegenheid, wil het Bestuur u er nogmaals op attent maken
dat het nuttigen van eigen drank en etenswaren NIET is toegestaan!
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