
Spijkenisse, 30 april 2020.
 
Zeer gewaardeerde leden,
 
Het corona virus zorgt voor de sportwereld voor enorme problemen.
Ook onze sport wordt door het corona virus zwaar getroffen en liggen we inmiddels al weken stil.
 
Het bestuur deelt u mede dat alle bowling activiteiten zoals de huisleagues, de teamkampioenschappen,
de 4-daagse, het 50plus toernooi, alle jeugdcompetities en trainingen gecanceld zijn.

De tot nu toe behaalde scores van de huisleagues zullen worden doorgegeven aan de NBF. Het is aan
de NBF of deze scores wel of niet worden meegenomen in uw pas voor het volgend seizoen.

Er zijn geen huisleague kampioenen en individuele kampioenen en ook de teamkampioenschappen
zullen niet worden gespeeld. 
Voor de huisleague is er op voorhand betaald voor de laatste speeldag en het prijzengeld.
Deze vooruit betaalde bedragen blijven staan en zullen bij het nieuwe seizoen worden verrekend.
 
Algemene Leden Vergadering 
16 mei 2020 staat de jaarlijkse Algemene leden vergadering gepland.
Zoals u zult begrijpen kan deze ALV ook niet doorgaan. Deze ALV kan worden verplaatst naar het najaar
of naar 2021, zodat een gecombineerde ALV 2019/2020 wordt houden.
Het bestuur weet dat dit een vreemde situatie is, maar we zitten in een extreme situatie waarin we ons
moeten aanpassen.
 
Uw bestuur hoopt en rekent erop dat u begrip heeft voor de situatie waarin de vereniging zich bevindt en
dat u uw vereniging in deze moeilijke tijd niet in de steek laat. Ga ervan uit dat onze vereniging niet de
enige is die in de problemen zit. Ook de ons omringende verenigingen hebben dezelfde problemen en
kunnen u ook niets bieden.

Medio mei zal een voorinschrijving worden geopend. Hierbij gaat het bestuur ervan uit dat het
bowlinghuis voor het nieuwe seizoen gewoon open is en dat we het volgend seizoen gewoon weer
kunnen starten.
De betaling van het lidmaatschap wordt pas actueel als we weten dat er gestart kan worden met het
nieuwe seizoen. U krijgt automatisch bericht over de stand van zaken.
 
Het bestuur wenst u voor de komende periode een goede gezondheid toe.
 
Namens het bestuur,
 

Dick van der Sloot (voorzitter)


