TOUWBAANMACHINES IN BOWLING ZWIJNDRECHT
Circa twee weken geleden zijn wij als bestuur en leden van de BVZ en RBZ door het management van
PPH geconfronteerd met haar besluit om de volautomatische pinopzet machines in de maand juli a.s.
te vervangen door touwbaanmachines. Dit betekent dat m.i.v. het nieuwe seizoen 2017 – 2018 de
bowlingpins niet meer los staan, maar aan touwtjes (nylon koorden) hangen. Duidelijk is voor velen
van ons dat dit systeem het spelplezier en het scoren negatief zal beïnvloeden. Veel spelers hebben
dan ook al gereageerd met de opmerking: “dan gaan wij weg uit Zwijndrecht”. Van enkele spelers
heeft het bestuur inmiddels al de schriftelijke opzegging ontvangen.
Hoe nu verder?
Het bestuur heeft vorige week een eerste voorlopige inventarisatie gedaan en aan de meeste teams
gevraagd wat zij volgend seizoen gaan doen. Deze vraagstelling aan de teams heeft opgeleverd dat
voorlopig circa 60% van de teams wil vertrekken uit Zwijndrecht. E.e.a. verschilt per leagueavond.
Vervolgens heeft het bestuur een EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING vastgesteld op donderdag
18 mei a.s. . Vergaderruimte is nog niet bekend.
Het bestuur heeft in haar extra vergadering van vrijdag jl. de volgende werkwijze vastgesteld:
1. Inventariseren bij bowlingcentra en/of bowlingverenigingen in de omgeving van Rotterdam
en Dordrecht of er nog plaats is voor teams, en zo ja, op welke speelavonden en speeltijden.
Wij zullen alle leden z.s.m. hierover informeren en indien gewenst inschrijving bij die
verenigingen regelen.
2. Inventariseren welke spelers / teams in Bowling Zwijndrecht willen blijven spelen in het
nieuwe seizoen. Wij hebben hierover met Andre de Jong overlegd wat zijn opstelling is in
deze. Er is door ons een nieuw inschrijfformulier gemaakt . Dit inschrijfformulier voor het
seizoen 2017 – 2018 treft u in bijlage aan. Belangrijk is u mede te delen dat alle reeds
ontvangen inschrijfformulieren niet meer geldig zijn en als vervallen worden beschouwd.
Enkele leden hebben ons gevraagd ook de mogelijkheid te onderzoeken om met de gehele
bowlingvereniging over te gaan naar een ander bowlingcentrum. Ook deze mogelijkheid zullen wij
onderzoeken.
De bestuursleden BVZ - RBZ. Alle bestuursleden overwegen of zij in de nieuwe situatie nog wel
bestuurslid willen blijven. Op de komende extra ALV zullen wij u hierover informeren. Zeker is dat in
het nieuwe seizoen enkele nieuwe bestuursleden nodig zijn. Ga alvast bij uzelf te rade of u bereid
bent een bestuursfunctie vanaf het nieuwe speelseizoen te vervullen.

Zwijndrecht, 1 mei 2017
Het bestuur

