Notulen Teamcaptain vergadering
BBC seizoen 2020-2021
Maandag 31 augustus 2020
1.

Welkomstwoord
Leo en Bart heten iedereen welkom. Er zijn 8 teamcaptains aanwezig.
Corona
Afgelopen seizoen is niet afgerond. Geen winnaar. Dit seizoen beginnen we weer met een
frisse start.
De mail naar de teamcaptains wordt doorgenomen. Deze mail staat tevens in de bijlage van
deze notulen. Op basis van deze mail komen er een aantal vragen en opmerkingen naar
voren:
-Als je klachten vertoont zoals een loopneus, hoesten of verhoging, blijf je thuis. Geen
uitzonderingen.
-Er wordt opgemerkt dat tijdens het bowlen die 1,5 meter niet nageleefd kan worden. Dit
klopt. Bij Olround werken wij volledig via de officiële richtlijnen en voldoen aan de wettelijke
eisen. Omdat bowlen een officiële sport is, gelden hier inderdaad andere regels dan in de
Horeca. Toch willen wij als Olround het gevoel van jullie omtrent alle maatregelen niet voor
jullie invullen. Hier zullen jullie als teams zijnde zelf iets van moeten vinden. Wij hopen
natuurlijk dat iedereen dit jaar meedoet, maar verplichten jullie natuurlijk nergens toe.
-De afzuiging en airco die wij hebben werkt erg goed. We hebben met de verbouwing een
aantal nieuwe en krachtigere afzuigingunits gekregen. De airco mogen wij gewoon gebruiken
volgens de huidige regelgeving. We verwachten echter dat dit niet snel nodig zal zijn gezien
de huidige temperaturen.
-Bij de banen staan desinfectiekits. Hier mag iedereen vrij gebruik van maken. Ook hebben
wij eventueel stickers om de ballen extra goed uit elkaar te kunnen houden. Mocht je de
behoefte hebben, kunnen jullie altijd tussendoor de eigen handen desinfecteren. Op diverse
plekken bij Olround is hier de mogelijkheid toe.
-Vanuit Olround gaan wij kijken naar mogelijkheden voor eventuele ballenrekken of iets
dergelijks voor de leagues die veel van (dezelfde soort) huisballen gebruik maken.
-Wij hebben erover nagedacht om de competities op te splitsen, om meer ruimte te creëren
op de bowlingbanen. We hebben vanuit Olround besloten dit niet te doen, om het
spelplezier optimaal te houden.
Als je op baan 1 t/m 12 speelt, maak je gebruik van het toilet bij Prison Island. Wie op de
banen 13 t/m 20 bowlt, maakt van de andere toiletgroep gebruik.
BBC dinsdag 1 en BBC dinsdag 3 samengevoegd. Begintijd wordt vooralsnog aangepast naar
19.30 uur. Op de eerste speelavond van de competitie zal dit definitief besloten worden.
Baanindeling staat dit jaar pas laat klaar, omdat er veel last-minute wijzigingen zijn.
Met het uitbrengen van deze notulen, staat ondertussen online.

2.

Prijs
Prijzen blijven gelijk. Zowel voor bowlen, drankjes als kluisjes.

3.

Zomerleague
Ondanks het feit dat er dit jaar minder aanmeldingen waren, was het nog steeds gezellig en
een enorm succes!

4.

Kluisjes
De kluisjes dienen weer betaald te worden. Omdat de bowlingballen wel het hele jaar hier
hebben gelegen, maar jullie er minder gebruik van hebben kunnen maken, willen wij de
gebruikers van de kluisjes tegemoet komen. Iedereen die afgelopen jaar een kluisje heeft
gebruikt, krijgt een cadeaubon voor één uur trainen. Deze ontvang je bij betaling van het
kluisje voor dit jaar.

5.

Overige
Tijdens het ingooien komen alle 10 de pins terug aan de voorzijde.
Op baan 5 t/m 8 hebben wij nu ook nieuwe machines geïnstalleert.
De speelweek voor de eerste weken is Highstreet. Als dit veranderd stellen wij jullie op de
hoogte.
Onze website is vernieuwd.
Wie een nieuw BBC team aandraagt, krijgt 5 teamshirts cadeau van Olround!

6.

Reglement
Voorstel: punt 7 aanpassen naar minimaal 2 gerechtigde spelers, zolang de corona
maatregelen van kracht zijn.
De vergadering is unaniem voor, het voorstel wordt aangenomen.
Voorstel: punt 19 aanpassen naar maximaal 3 wedstrijden per seizoen achteraf inhalen,
zolang de corona maatregelen van kracht zijn.
Vier personen stemmen voor, een persoon stemt tegen, drie personen onthouden zich van
een stem. Het voorstel wordt aangenomen.
Beide wijzigingen zijn bedoeld om de speeldruk te verlichten bij spelers met corona
gerelateerde klachten. Als iemand in het team klachten heeft, is het zo makkelijker om een
wedstrijd toch te spelen of eventueel in te halen.
We willen iedereen vragen deze regels niet te misbruiken om het speelplezier in de
competitie optimaal te houden.

7.

Rondvraag
De punten van de rondvraag zijn reeds verwerkt onder de kop “Corona”.

Iedereen veel plezier en succes aankomend seizoen!

