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19.

15-12-2016 Bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van het NBF deel van de contributie van de
vereniging.

18.

17-09-2015 Leden die een perfect game gooien ontvangen daarvoor een certificaat. BVZ leden
krijgen dit van de NBF, RBZ leden van de vereniging. Daarnaast krijgen zij een boeket
bloemen dan wel een fles champagne. Is de betreffende speler BVZ Hoofdlid, dan krijgt
hij de mogelijkheid om op kosten van de vereniging éénmalig per seizoen deel te nemen
aan een toernooi naar keuze, met een maximum van € 75,00.

17.

15-05-2014 We gaan niet verder met de actie “Vrienden van de Jeugd”. Het leeft niet of nauwelijks bij
de leden. We vinden het een verspilling van tijd en moeite.

16.

19-09-2013

15.

06-12-2012 Indien een speler vanwege een ernstige en langdurige blessure met de andere hand gaat
gooien, mag hij of zij op verzoek deelnemen aan kampioenschappen en huistoernooien in
een lagere klasse. De handicap zal, vanwege een lager gemiddelde, worden aangepast.

14.

20-09-2012 Het Herfsttoernooi wordt voortaan in het format Dubbel-Handicap gehouden.
Deelname staat open voor Heren-dubbels, Dames-dubbels, Mixed-dubbels en
Jeugd-dubbels. Handicap is 90% van 210.

13.

10-05-2012 Bij overlijden van leden van de vereniging zullen alle bestuursleden hiervan tijdig
in kennis worden gesteld.

12.

08-12-2011 Bestuursleden mogen per jaar maximaal voor € 40,00 declareren zonder nota.

11.

06-10-2011 In principe zal de vereniging jaarlijks inschrijven voor de Stedenontmoeting in de
categorieën Senioren, Jeugd zowel als 50 +.

10.

17-03-2011

9.

16-12-2010

Leden dienen een eventuele wijziging van hun type lidmaatschap voor het nieuwe seizoen
voor 1 juli aan de vereniging kenbaar te maken. Indien dit niet gebeurt blijft het type
lidmaatschap hetzelfde als het seizoen daarvoor en dienen de daarvoor in rekening
gebrachte kosten aan de vereniging te worden voldaan.

Indien in de huisleague aan het einde van de competitie of een periode, twee of meerdere
teams gelijk eindigen in wedstrijdpunten in de stand, zal de hoogte van de pinfall
bepalend zijn voor de toekenning van de eerste plaats.
Bij huistoernooien zal soepel worden omgegaan met de discipline en naleving van de
regels. Huistoernooien moeten open en toegankelijk zijn, aangezien ook spelers uit de
recreatieleagues en van Bowlingvereniging De Palm mee kunnen doen.

8.

16-12-2010

Bij de Zwijndrechtse Kampioenschappen zal strikt worden toegezien op handhaving van
de discipline en naleving van de regels.

7.

16-12-2010

Er zal geen dispensatie worden verleend op grond van ziekte of handicap aan deelnemers
aan de Zwijndrechtse Kampioenschappen voor wat betreft het aantal achtereen te spelen
games.

6.

16-12-2010

Kandidaat deelnemers aan de Stedenontmoeting worden geselecteerd door de coach.
Zij dienen lid van de BV Zwijndrecht te zijn en ingedeeld in de huisleague.

5.

16-12-2010

De jaarlijkse vergoeding aan vrijwilligers wordt, nadat dit een reeks van jaren is gelijk
gebleven, nu aangepast: scoreverwerkers, jeugdtrainers en bestuurders ontvangen vanaf
2011 € 50,00 per jaar. Alle anderen ( leagueleiders, jeugdbegeleiders, websitebeheerder,
wedstrijdcommissieleden en baanrecordverzorger ) ontvangen € 25,00 per jaar.

4.

16-12-2010

Het bestuur besluit de huistoernooien, afhankelijk van het aantal ingeschreven
deelnemers, te sponsoren met een bijdrage tussen € 200 en € 500,00.
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3.

07-10-2010

Jeugdleden van 14 jaar of ouder mogen deelnemen aan de huisleagues voor senioren.

2.

17-12-2009

Door de ALV benoemde Ereleden blijven te allen tijde lid van de vereniging.

1.

17-12-2009

Besluiten bestuursvergaderingen komen voortaan op Besluitenlijst.
Deze lijst is een bijlage bij de notulen, conform Actieprogramma.
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