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Beste Leden, 

Het seizoen 2018-2019 staat weer voor de deur en als de ALV gehouden wordt zijn we alweer een aantal 

weken onderweg.  

Iedereen staat weer te trappelen om de ballen te mogen gaan gooien en dat gaan we dit jaar doen op 

compleet nieuwe banen bij Olround Nijmegen. Martijn en zijn team hebben de hele zomer keihard 

doorgewerkt om de banen op tijd af te krijgen en het resultaat mag er zijn. Niet alleen nieuwe banen, maar ook 

een compleet nieuwe achterwand en een nieuw plafond. Een hele metamorfose die ons mooie bowlinghuis 

weer helemaal in moderne staat brengt. Mijn complimenten aan Leo en het hele team van Olround Nijmegen.  

Hopelijk brengt het onze vereniging ook weer wat nieuwe positieve input, want onze bowlingsport heeft het 

zwaar. Ondanks de goede economische omstandigheden waarin Nederland verkeert, is de terugval in leden 

nog steeds onverminderd in een vrije val geraakt. Zowel bij onze vereniging als bij de NBF zijn er grote zorgen 

over de ledenaantallen. De verwachting dat de crisis heeft bijgedragen aan de afname van de ledenaantallen is 

zeker waar, maar de ommekeer is nog niet het geval.  

Waar de bowlinghuizen mbt de recreatie steeds goede en mooie cijfers produceren is dat in de sport nog niet 

het geval.  

De NBF heeft ook het ei van Columbus nog niet gevonden, zelfs een Nederlandse wereldkampioen bowlen 

heeft geen invloed gehad. Waar Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen het darten een enorme boost 

hebben gegeven in Nederland, is en blijft het bowlen meer een leuk avondje met een biertje en een 

(bitter)balletje.  

Voor onze vereniging heb ik vorig jaar al laten zien dat we enkele jaren geleden van 130+ naar 95 zijn gegaan. 

En voor dit seizoen lijkt de teller zo rond de 80 terecht te gaan komen. De leagues zitten nog niet helemaal vol 

en zodoende lijkt de neerwaartse trend ook voor onze vereniging nog niet gestopt te zijn.  

Vorig seizoen hebben we gepoogd met een social media campagne potentiële leden te trekken, maar de 

resultaten waren niet voldoende. We hebben de website aanpakt, een nieuw  frisser logo geïntroduceerd en 

voor dit jaar willen we deze zaken verder oppakken. We moeten meer gaan promoten.  

Verder hebben we allerlei zaken de revue laten passeren om meer leden te kunnen trekken. Tweewekelijkse 

leagues, omdat veel potentiële leden wekelijks bowlen te veel vinden. Maar ook promoten in de stad met de 

mobiele bowlingbaan. Tot nu toe is dit nog niet van de grond gekomen, maar hopelijk kunnen we mooie acties 

opstarten samen met onze leden om de ommekeer te maken in de ledenaantallen.  

Uiteraard is niet alles in mineur.  

Het slotfeest nog vers in de herinnering, welke dit keer was opgezet met een iets andere insteek. Het 123 all-in 

concept van Olround is goed in de smaak gevallen. Eerst lekker eten en (onbeperkt) drinken om vervolgens met 

de disco nog een gezellig uurtje te bowlen. Daarna konden de jaarlijkse prijzen weer worden uitgereikt 

(waarvan er nog een aantal niet zijn opgehaald, dit kan uiteraard nog tijdens de eerste speelweek) Kortom een 

geslaagde avond als afsluiting van een leuk seizoen. .  

Onze financiële situatie is ook weer helemaal goed te noemen. Met een mooie plus van dit seizoen, zijn de 

financiële reserves weer aangevuld en zijn we een gezonde vereniging. We hebben bewust nog rustig aan 

gedaan (bijv. geen eindejaarssinterkerstoliebollentoernooi ) hebben we wel het een en ander geïnvesteerd. 

Denk aan de pinapparatuur en de extra bijdrage aan de slotavond. Ook de uitzending naar de DDK hebben we 

dit jaar weer voor de rekening genomen van de NBV. 

Voor aankomend seizoen kunnen we onze activiteiten weer wat verder uitbreiden, enerzijds als investering in 

nieuwe leden. Anderzijds om het eindejaarssinterkerstoliebollentoernooi weer te organiseren. De deelnemers 

vonden dit toch altijd een leuke afsluiting van het jaar.  
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Deze ALV gaan we afscheid nemen van een groot deel van het bestuur. Anja, Cris, Ina en Michael 

hebben aangegeven, met uiteenlopende redenen, te willen stoppen als bestuurslid. Uiteraard 

respecteren wij deze beslissing en willen wij hen allen danken voor hun jarenlange inzet in het 

bestuur. In de vergadering zullen we hier nog ruime aandacht aan geven.  

Vanuit enkele leden is het voorstel gekomen om Anja, Ina en Cris te eren als Lid van Verdienste van onze 

vereniging. Zij zijn respectievelijk 13 jaar (anja) 9 jaar (ina) en 7 jaar (cris) bestuurslid geweest en natuurlijk 

daarvoor al lang actief binnen de vereniging. Zij zullen worden voorgedragen tijdens de ALV waarna de leden 

hierover kunnen stemmen. Als voorzitter kan ik alleen maar trots zijn dat we dergelijke mensen in ons midden 

hebben die zo lang hebben klaargestaan voor de vereniging.  

Als laatste wil ik iedereen erop wijzen dat vanaf de 1e speelavond onze vereniging geen cash meer zal 

accepteren bij de inschrijftafel. Er kan enkel nog gepind worden (per team, niet individueel). Onderling kan 

worden geregeld hoe ieder individueel dit verrekkend. Voor diegene die graag contant willen betalen, bieden 

we de eerste speeldag de mogelijkheid om het hele seizoen in één keer te voldoen (ook hier per team en niet 

individueel). Pinnen of overboeken voor het hele seizoen completeert de mogelijkheden voor het betalen van 

de speelavonden.  

 

Rest mij niets meer anders dan jullie een fijn, sportief en goed bowlingseizoen te wensen.  

Groet,  

 

Rob Joosten 

Voorzitter NBV 

 

 


