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Bestuur. 
 
Na de algemene ledenvergadering van 02-06-2016 is het bestuur verder gegaan zonder een 
voorzitter. 
Deze moest om gezondheidsredenen stoppen met al zijn werkzaamheden. 
  
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
Voorzitter a.i.         Marion de Leux 
Secretaris                Reinier de Rooij 
Penningmeester      Marion de Leux 
Wedstrijdzaken      Antoinette Gijzel 
Lief en leed / PR    Antoinette Gijzel 
Jeugd                      Wim de Weerdt 
 
 
Verenigings League 2016 – 2017. 
 
Het nieuwe seizoen staat weer op het punt te beginnen.  Met 13 teams op de maandag en 9 
team op de donderdag is het weer een goede bezetting.   Ook de 50+ league op de donderdag 
cq vrijdag heeft een goede bezetting. In het nieuwe seizoen gaan zij individueel spelen ipv 
met teams. 
Bij de jeugd gaat het minder.   Het verloop is groot. 
 
Regio Trio League 50+. 
 
De aanmelding voor de 50+ league die door de NBF Zeeland wordt georganiseerd is ook 
geopend. 
Kijk hiervoor op de site   www.nbfzeeland.nl 
 
Nieuwe website.  
 
Leen Schaap heeft hard gewerkt om de site van de Bowlingvereniging Goes te vernieuwen. 
De nieuwe site is al vanaf  01 augustus 2016 online. 
Heeft u  de vernieuwde  site  al  bekeken. ? 
Hij wordt nog verder aangepast met o.a, laatst vernieuwde artikel.  
   www.bowlingvereniginggoes.nl 
 
 

http://www.bowlingvereniginggoes.nl/�


Zeeland senior open. 
 
Van 01 t/m 04-12-2016 wordt door bowling Goes het senior open gehouden. Het is de laatste 
wedstrijd in een serie van 10 wedstrijden. Duitsland – Italie – Belgie – en Frankrijk zijn met 
meerdere wedstrijden per land al voor gegaan. 
 
Activiteiten commissie. 
 
Deze commissie zal in het nieuwe seizoen de diverse league's begeleiden. 
Voor de maandagleague zal Marion de Leux de financiën ophalen voor de speeldagen. Als zij 
er niet is zal dit door Antoinette Gijzel worden gedaan. Ook zullen zij voor de 
scoreverwerking zorgen. 
Voor de donderdagleague zal Ronald Gijzel de financiën ophalen voor de speeldagen. Als hij 
er niet is zal dit door Arjan de Waal worden gedaan. Ook zal Arjan voor de scoreverwerking 
zorgen met reserve Leen Schaap. 
Voor de 50+ league zal Margreet de Ruiter het aanspreekpunt zijn. De financiën gaan zoals in 
voorgaand seizoen via de bowling.  De scoreverwerking wordt op uiterlijk woensdag na de 
speeldag op de site gezet. 
Margreet zal bij vragen contact opnemen met wedstrijdzaken (Antoinette Gijzel). 
Voor de jeugd zal Wim de Weerdt  als begeleider optreden. De scoreverwerking zal net als bij 
de 50+ uiterlijk woensdag na de speeldag op de site staan. 
 
Wij zien jullie allemaal weer vanaf maandag 5 en / of donderdag  8 september in bowling  
Goes voor een  frisse  start van de verenigingsleague  2016 – 2017. 
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