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Van de voorzitter

Op het moment van dit schrijven, is de algemene
ledenvergadering al weer geweest. Op deze
vergadering, zijn enkele punten naar voren gekomen
die aandacht verdienen. Als bestuur zullen wij trachten
om deze punten op te lossen.

Dan hebben wij enkele nieuwe leden mogen
verwelkomen. Zoals u op de ledenvergadering al is
medegedeeld hebben wij ons opgegeven bij de
gemeente voor de doe-mee-pas. Dit is een pas waar
mee jongeren lid kunnen worden van een vereniging.
De contributie wordt dan betaald door de gemeente.
Wat de doe-mee-pas nog meer inhoudt kunt u lezen in
deze nieuwsbrief.

Op dit moment hebben wij weinig last van storingen in
de machines. De problemen die er waren zijn zoals het
nu lijkt opgelost. Dan nogmaals als jullie ergens
problemen mee hebben, maak het kenbaar en blijf er
niet mee rond lopen. Wij als bestuur zullen dan
proberen om die problemen uit de wereld te helpen.

Verder is onze langdurige zieke Bert Schreurs weer
voorzichtig begonnen met het mooie spelletje wat
bowling heet. Bert van harte welkom terug en dat je
nog veel strikes mag gooien.

De tussenstand van de strikes en turkeys zullen op
gezette tijden kenbaar worden gemaakt op onze
bowlingavond.

Verder wens ik jullie nog veel bowlingplezier toe en
natuurlijk hoge scores.

De voorzitter.



Bestuurslid gevraagd

Zoals velen van jullie al weten heeft Marinus Kort besloten niet langer lid van het
bestuur uit te maken. Hierdoor is een vacature onstaan.

Het bestuur houdt gemiddeld eens per 2 tot 3 maanden een vergadering om het
reilen en zeilen van de vereniging te bespreken. Naast de financiën wordt er onder
andere tijd besteed aan communicatie met de gemeente (zoals bij de doe-mee
pas), aan eventuele sponsor acties en natuurlijk aan het ganzentoernooi. Ook
worden ideeën van leden hier besproken.

Gegadigden kunnen zich melden bij de voorzitter van het bestuur: Johan Elfrink
(johanelfrink@bowlingcoevorden.nl).

De snoezelkamer bij Promens Care

Afgelopen jaar hebben we een sponsor wedstrijd gehouden om geld bijeen te
brengen voor het bouwen van een snoezelkamer bij Promens care.

Deze kamer is intussen af en kan aanstaande zaterdag 19 maart rond 13.00 uur
worden bekeken.

Voor extra informatie kun je je melden bij anneke Timmerman
(anneke.timmerman@gmail.com).

Clubkampioenschappen en slotdag

De slotdag valt dit jaar op 4 juni. Het bestuur overweegt om voor de slotdag dit
jaar een zogenaamd boerengolf BBQ-arrangement te organiseren op de
Boerengolfbaan "Het landschap"(http://www.boerengolfbaan-hetlandschap.nl) in
Holsloot/Veenoord.

Ook voor de organisatie van de clubkampioenschappen heeft dit gevolgen. Details
vind u in bijgaande nieuwsflits.

De Doe-Mee-Pas

Waarom?

Kinderen doen mee
Twee kwetsbare groepen in samenleving kans geven om deel te nemen aan
sport en culturele activiteiten



Voor wie?

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar
Inwoners van 65 jaar en ouder
Afhankelijk van minimuminkomen

Wat is de Doe-Mee-Pas?

Pas voor sport en culturele activiteiten
Lidmaatschap wordt door gemeente betaald
Maximum bedrag, maar meestal volledige vergoeding
Pashouders kunnen lid worden van één vereniging

Hoe?

Verenigingen melden zich aan voor de regeling Doe-Mee-Pas
Passen worden in februari/maart verstuurd naar alle kinderen in de doelgroep
65-Plussers vragen pas aan bij Loket Maatschappelijke Ondersteuning
Pashouders melden zich bij vereniging
Vereniging geeft pasnummer door aan gemeente
Vereniging declareert kosten bij gemeente

Uitslag regionale kampioenschappen

Op 6 maart zijn in samenwerking van regio Noord en Drenthe en BV Drachten de
Kaden de finale van de regionale kampioenschappen gehouden. De voorrondes zijn
gecombineerd met het 8e Kaden toernooi. De uitslag is als volgt:

Regio Noord Dames

Minou Bolleboom1.
Nancy van Stuivenberg2.
Linda ten Hoor3.

Heren

Christiaan Veendorp1.
Paul Kuijer2.
Patrick Nijdam3.

Drenthe Dames

Tea Middelbos1.
Anneke Timmerman2.
Roos Haak3.

Heren



Elco Gorter1.
Jos Bakker2.
Mans Philips3.

Met vriendelijke groet Geert Langhorst Wedstrijdzaken NBF regio Noord

Slotavond 2010

Zaterdag was het zover de bekende slotdag daaraan gekoppeld
clubkampioenschap.

Zoals meestal was het warm en de meesten waren lekker buiten om te chilllen
met een bakkie en/of sigaretje en dan begonnen we met de clubkampioenschap.
Nu het was zeer spannend en vooral bij de dames. Het was een sportief en gezellig
kampioenschap dat voorop gesteld

Ik begin maar bij de dames daar is Anneke wederom kampioen geworden

Bij de heren is Benny kampioen geworden.

Daarna zijn de dames en heren bekroont met een beker voor het behalen van
prestaties in de huisleaqe die in verschillende klassen worden gespeeld zodat je ook
kunt promoveren naar een

Hogere klasse maar ook kun je degraderen naar een lagere klasse

De beker werden uitgereikt door Jolanda voor:

1ste worden in hun klasse waarin ze spelen.

Hoogste game.

Thomas heeft een oorkonde gekregen van Johan en Thomas was daar heel blij
mee,ja we zijn wel blij met onze junior Thomas ga zo door.

Verder is er die de meeste turkeys door Johan S en strikes door Anneke verdiend

Nu we gingen vrolijk verder met al die gezelligheid we gingen aan de schnaps en
zooooo lekker eten en op naar de avond. De feestavond was zeer geslaagd maar ik
denk wel dat heel wat mensen spierpijn hebben gehad van het lachen We hebben
allerlei bowlingspelletjes gedaan zal een voorbeeld geven.

Bowling bingo
Hinkelbowlen
Blinddoek bowlen
Links handig bowlen voor mensen die rechtshandig zijn en andersom
Achterstevoren gooien



Je begrijpt natuurlijk dit bracht leuke dingen met zich mee echt voor herhaling
vatbaar wat mij betref was heel gezellig .

Nu tenslot te wil ik iedereen die meedoen aan de zomerleaqe meedoen toy toy toy
wensen en aan een ieder zeggen gezond en wel weerkomen van vakantie en tot
ziens allemaal in het volgend seizoen.

Door Cisca Velzel

Welkom

Sinds kort bowlen Steven vroege, Margo nijhuis en Jeanini van Hamelveld bij
Bowlingvereniging Coevorden.

Ook mogen we een oude bekende, Bert Schreurs, welkom heten op de
bowlingbaan.

Van harte welkom.

De nieuwsbrief per email ontvangen? Stuur even een email naar
wijnand.velzel@gmail.com o.v.v. nieuwsbrief Bowlingvereniging Coevorden


