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Rotterdam: 

Aan : Alle leden van onze vereniging
Betreft : Contributie seizoen 2017/2018

                 
Rotterdam, 15 mei 2017

Geacht lid,

Het huidige bowlingseizoen is afgelopen en een nieuw komt er weer aan. Wij willen u daarom hierbij vriendelijk 
verzoeken om uw contributie voor het nieuwe bowlingseizoen 2017/2018 over te maken naar 

BANK rekening NL56 ABNA 0459355856,
t.n.v.:  Bowling Vereniging Rotterdam IJsselmonde

Om er voor te zorgen dat de registratie van uw betaling foutloos verloopt, waardoor u zonder problemen de juiste 
lidmaatschapskaart krijgt, verzoeken wij u dringend om bij betaling s.v.p., indien bekend, uw NBF-
lidmaatschapnummer te vermelden.
Indien u het lidmaatschap wenst te beeindigen dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan Hanny van 
den Haspel. (eduard46@xs4all.nl)
In onderstaande tabel, zijn de nieuwe contributiebedragen vermeld. Er is een kleine verhoging t.o.v. vorig jaar.
Deze wordt veroorzaakt door een verhoging van de Nbf contributie.

Mocht u op dit moment al bij een andere vereniging een hoofdlidmaatschap hebben en wilt u voor het seizoen 
2017/2018 een hoofdlidmaatschap hebben bij BVR IJsselmonde dan kunt u dit zelf, vóór aanvang van het nieuwe
seizoen, regelen via de website van het NBF:   www.bowlingnbf.nl, “MijnNBF” of via de ledenadministratie van uw 
huidige vereniging.

Type pas / Leeftijdsgroep BVRIJ Contributie 2017/2018
Sportpas Jeugd €  44,25
Sportpas 18-21 en 65+ €  49.50
Sportpas Senior €  54.50
Dubbellid €  34,25

het contributiebedrag bestaat uit lidmaatschap BVRIJ en lidmaatschap NBF.
Het lidmaatschap van de BVRIJ voor ieder lid bedraagt € 24,00
Het restant is lidmaatschap NBF.

Het vervolg staat op de achterkant van deze brief
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Rechten Sportpaslid: 
• Deelname aan alle door de eigen vereniging in het eigen bowlinghuis georganiseerde C- toernooien en huisleagues.
• Deelname aan de verenigingskampioenschappen, deelname aan de Dag der Kampioenen en stedenontmoeting, RS –toernooien.
• Geen deelname aan de, A-, B- en “buitenshuis” C- toernooien, NBF competitie en alle overige NBF evenementen, RTH en 
selecties.
• Voor jeugdspelers als extra: Jeugd trioleague, en alle jeugdtoernooien, maar voor seniorentoernooien of -competities dienen zij 
€ 2,00 per deelname te betalen..
Echtparen / samenwonenden mogen € 5,00 in mindering brengen op het totaal te betalen bedrag.

Voor nieuwe leden komt er op het totaal te betalen bedrag nog éénmalig € 5,00 administratie- en aanmeldingskosten 
bij. Dit geldt zowel voor hoofd- als voor dubbelleden. 
Betaling van uw contributie betekent dat u akkoord gaat met de huisleague reglementen van de BVRIJ, die via het 
bestuur te verkrijgen zijn.
Betalingen dienen uiterlijk 1 augustus 2017 bij de vereniging binnen te zijn. 
Betalingen die na 1 augustus 2017 binnenkomen, moeten wij helaas verhogen met € 5,00 administratiekosten.
Tevens is de kans groot dat u uw pasje pas  later kan downloaden.

Wij willen u er ook op attent maken dat n.a.v. een besluit op de A.L.V. in 2008 u op de eerste speeldag van uw 
league, een dubbele baanhuur (borg) dient te betalen.

Het prijzengeld voor het gehele nieuwe seizoen bedraagt € 17,00.
Wij zouden het op prijs stellen, als dit bedrag gelijktijdig met uw contributiebedrag overgemaakt kan worden, of 
anders contant te betalen in de laatste speelweek van de maand oktober.
Tevens is op de Alv besloten, dat als bepaalde leagues besluiten om op de slotavond,  als afsluiting gezamenlijk te 
eten, iedere deelnemer  het verplichte bedrag van € 15,00 moet hebben voldaan.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.bvrij.nl of u kunt de penningmeester Dick 
Qualm bellen via 06-14433969).
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Het nieuwe seizoen start in de week van 4 september 2017.
De teamcaptainsvergadering zal op donderdag 31augustus 2017 worden gehouden om 20.00 uur.
Direct na afloop van de vergadering is het overleg met de leaguesecretarissen.

.

Het bestuur wenst u een prettige zomer toe en hoopt u in het nieuwe seizoen weer te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur van de BVRIJ
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