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BOWLING VERENIGING GOES 
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Aan de leden van Bowling Vereniging Goes 

 

 
Datum: Onderwerp: 

3 juni 2016 Contributiebrief 2016 

 

 

Beste Leden, 

 

In de Algemene Ledenvergadering van Bowling Vereniging Goes van 2 juni 2016 zijn onderstaande 

contributietarieven voor het seizoen 2016-2017 vastgesteld. 

De NBF heeft de verschillende sportpassen afgeschaft en hanteert alleen nog een verschillende 

contributietarief voor de diverse leeftijdscategorieën. 

De contributietarieven voor het seizoen 2016/2017 zijn nu als volgt: 

Categorie Contributie Contributie dubbellimaatschap 

Jeugd € 40,- € 30,- 
Senioren 18-21 € 50,- € 35,- 

Senioren 22-64 € 60,- € 40,- 
Senioren 65+ € 50,- € 35,- 

 

N.B. Uw leeftijd op 31-aug-2016 is bepalend tot welke categorie u behoort! 

 

U wordt vriendelijk verzocht het contributiebedrag voor 1 juli 2016 over te maken op: 

IBAN-bankrekeningnummer: NL18 RABO 0320 5631 97 ten name van Bowling Vereniging Goes te 

Westdorpe. 

Voor onze Belgische leden hierbij ook nog de volgende BIC code: RABONL2U 

 

LEDENADMINISTRATIE   

Voor een goede afhandeling van de ledenadministratie is het noodzakelijk dat u zo nodig de volgende zaken    

zelf via MijnNBF op de website van de Nederlandse Bowling Federatie: www.bowlingnbf.nl regelt of   

schriftelijk of per e-mail doorgeeft aan het secretariaat van Bowling Vereniging Goes (zie briefhoofd).   

   

Het gaat daarbij om de volgende zaken:   

1. Opzegging lidmaatschap: 

 U stopt helemaal met bowlen.   

2. Overschrijving naar een andere vereniging:   

 U stopt met bowlen bij BV Goes en geeft aan naar welke vereniging u wilt worden overgeschreven.   

3. Wijziging van gegevens:   

 U geeft door welke gegevens van u moeten worden gewijzigd: adres, telefoon, e-mail, enz.   

   

Is dit bovenstaande niet voor u van toepassing dan hoeft u niets anders te doen dan tijdig uw contributie te   

betalen.   

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Reinier de Rooy 

Secretaris BV Goes 


