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HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 
1.1 Dit reglement is van toepassing op alle huisleagues en 

evenementen georganiseerd door de Bowling Vereniging 
Haarlemmermeer (hierna “BVH”) en evenementen waaraan 
de BVH deelneemt. Voor de Claus Bowling Sport League zijn 
aanvullende regels opgesteld. Deze regels zijn, in de vorm 
van bijlage, onderdeel van dit reglement. 

1.2 Een huisleague is een competitie, gespeeld op een vaste 
avond in de week, op een vast tijdstip, bestaande uit een 
bepaald aantal wedstrijden.  

1.3 Een wedstrijd is een aantal achtereenvolgens gespeelde 
games, afhankelijk van de league tegen één enkele of 
meerdere tegenstanders. 

1.4 Dit reglement is aanvulling op het sportreglement van de 
Nederlandse Bowling Federatie (hierna “NBF”) of wijzigingen 
op de regels die betrekking hebben op de door de NBF 
georganiseerde nationale leagues. 

1.5 Het bestuur van de BVH behoudt zich het recht voor, in 
bijzondere gevallen, van deze reglementen te kunnen 
afwijken. 

1.6 De organisatie van de huisleagues van de BVH berust bij het 
bestuur van deze vereniging, al dan niet in samenwerking 
met en/of gedelegeerd aan een speciaal daarvoor benoemde 
commissie. 

1.7 Deelname aan de huisleagues staat uitsluitend open voor 
leden van de BVH, die tevens lid dienen te zijn van de 
Nederlands Bowling Federatie.  
Onder “leden” wordt verstaan: 
o Ten behoeve van de jeugdleague: pupillen, aspiranten & 

junioren. 
o Ten behoeve van de senioren leagues: senioren en/of

junioren. 
o Ten behoeve van de senioren league mag een aspirant,

via dispensatie door het bestuur, wel als speler worden
aangemerkt. 

1.8 Waar, in dit reglement gesproken wordt van een speler, 
wordt daarmee tevens een speelster bedoeld. 

1.9 Het bestuur houdt zich het recht voor spelers, met een 
achterstand van maximaal 2 maanden in de betaling van de 
contributie, de deelname aan de BVH-leagues te ontzeggen 
tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Het team kan dan 
tijdens deze ontzegging van de speler geen reservespeler 
inzetten. 

1.10 Het bestuur van de BVH behoudt zich het recht voor, om in 
bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld opleiding 
wedstrijdleider, bowlingtrainer en dergelijke, hiervoor als 
tegenprestatie door het bestuur te bepalen periode 
kosteloos te worden ingezet bij de BVH-leagues, waarbij in 
overleg met de persoon welke de cursus wenst te volgen de 
periode vooraf zal worden vastgesteld. 

HOOFDSTUK II – OPZET 
2.1 De huisleagues worden op door het verenigingsbestuur 

vastgestelde speeldata en tijden gespeeld en vastgelegd in de 
activiteiten kalender. Getracht zal worden dit binnen de 
periode 1 september tot 1 juni van een lopend speelseizoen 
te plannen, rekening houdend met de lokale zomervakantie. 

2.2 Het bestuur behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te 
brengen in het reeds vastgestelde speelschema. 

2.3 Een huisleague wordt wekelijks gespeeld op dezelfde 
weekdag. Zie hiervoor de activiteiten kalender welke ieder 
seizoen door het bestuur wordt op- en vastgesteld. 

2.4 De huisleagues worden gespeeld in Claus Bowling te 
Hoofddorp. 

2.5 Het speelseizoen kan, indien gewenst, verdeeld worden in 
meerdere perioden. Tevens kunnen, aan het eind van een 
periode, promotie en degradatie volgen indien er sprake is 
van meerdere klassen. Indien er in meerdere klassen wordt 
gespeeld kan na een periode eventueel ook van banenparen 
worden gewisseld (als voorbeeld: baan 1 t/m 10 zal dan 
worden 11 t/m 20 en omgekeerd). 

2.6 Plaatsbepaling aan het eind van een periode vindt plaats op 
basis van het totaal aan wedstrijdpunten. Bij een gelijke 
stand wordt de plaatsbepaling op pinfall inclusief handicap 
gemaakt. Indien ook hier nog teams gelijk eindigen worden 
de plaatsen verdeelt op basis van pinfall exclusief handicap. 

2.7 Aan het eind van een seizoen kunnen, volgens een door het 
bestuur te bepalen formule, teams uit alle huisleagues zich 
plaatsen voor het huisleague-kampioenschap. Deze 
competitie kan op één of meerdere avonden óf op de slotdag 
plaatsvinden.  

HOOFDSTUK III – AANMELDING 
3.1 De aan het bestuur gerichte schriftelijke aanmelding van een 

team voor een betreffende huisleague dient vóór de door het 
bestuur vastgestelde datum te geschieden. 

3.2 Tegelijk met de aanmelding van het team dienen de 
personalia van de spelers in dat team, alsmede de teamnaam 
en teamcaptain te worden opgegeven. 

3.3 Voor aanmelding van een team dient gebruik te worden 
gemaakt van de hiervoor bestemde aanmeldingsformulieren. 
Deze formulieren worden door het bestuur ter beschikking 
gesteld. 

3.4 Er kunnen per team niet minder spelers worden aangemeld 
dan het aantal dat voor de betreffende huisleague is 
voorgeschreven. Hiermee wordt het team dus zelf 
verantwoordelijk verklaart voor de volledigheid van hun 
team. Mocht een team niet volledig zijn dan kan zij 
dispensatie aanvragen om met minder spelers deel te nemen 
aan de competitie, het team dient echter wel de volledige 
kosten voor een compleet team te voldoen. Dit houdt in dat 
elke vaste speler van het team meer dient te betalen. 

3.5 Boven het aantal vereiste spelers mogen extra spelers 
worden aangemeld. In geval van een duo, trio, 4 mans- of 5 
mans-event mogen dat respectievelijk twee (2), drie (3), vier 
(4),  of vijf (5) extra spelers zijn.  

3.6 Extra spelers kunnen worden aangemeld tot 15 november 
van het lopende seizoen. Hiervan kan worden afgeweken, na 
overleg met en goedkeuring van het bestuur. De aanmelding 
dient minimaal één week voor het eerste spelmoment van de 
extra speler bij het bestuur te zijn ingediend. 

3.7 Een speler is pas speelgerechtigd als de naam van de 
betreffende speler is opgenomen in het competitiesysteem 
van de BVH. Staat de naam van de speler niet op het score-
formulier en speelt deze speler toch dan wordt er per 
gespeelde game een 0-score genoteerd (dus geen 
blindscore). 

3.8 Eenmaal voor een team van een huisleague aangemelde 
spelers, blijven gedurende het lopende seizoen voor dat team 
aangemeld en kunnen niet meer voor een ander team binnen 
dezelfde huisleague worden aangemeld. 

HOOFDSTUK IV – INDELING 
4.1 Eventuele klassen worden aangeduid met letters in volgorde 

van het alfabet. De hoogste klasse wordt aangeduid met A-
klasse. 

4.2 De plaats in een bepaalde klasse van een huisleague, waarop 
een team aan het eind van het speelseizoen is geëindigd, 
zulks met inbegrip van een eventuele promotie of degradatie 
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volgens dit reglement, geeft in het daaropvolgende 
speelseizoen recht op een gelijke plaats in eenzelfde klasse 
van dezelfde huisleague. 

4.3 Het recht op een plaats in een klasse van een huisleague 
zoals in het vorige lid aangegeven, is voorbehouden aan het 
team en de spelers van dat team, indien de meerderheid van 
die spelers zich voor datzelfde team voor het direct 
daaropvolgende seizoen aanmeldt. Wordt hieraan niet 
voldaan, dan vervalt het hier genoemde recht aan de 
vereniging. 

4.4 In het geval dat van het recht op een plaats geen gebruik 
wordt gemaakt of indien dit recht is vervallen, valt dit recht 
aan het team dat deze plaats in het vorige speelseizoen bezat 
voor degradatie respectievelijk promotie. 

4.5 Nieuwe teams worden ingedeeld in de laagste klasse van de 
desbetreffende huisleague. 

 

HOOFDSTUK V – SPEELWIJZE EN SPEELDUUR 
5.1 Een huisleague wordt gespeeld volgens Amerikaans systeem. 

Het bestuur kan aan een of meer klassen van een huisleague 
een ander speelsysteem voorschrijven. 

5.2 Een huisleague wordt gespeeld op handicapbasis. Het 
bestuur kan aan een of meer klassen van een huisleague het 
spelen op scratchbasis voorschrijven. 

5.3 De handicap wordt per huisleague berekend en bedraagt 
70% van het verschil tussen 220 en het persoonlijk 
gemiddelde, tot een maximum van 75 pins per game. Cijfers 
achter de komma van het persoonlijk gemiddelde worden 
voor de handicapberekening weggelaten. Voor het verkrijgen 
van een handicap moeten minimaal twee games zijn 
gespeeld. 

5.4 Na iedere gespeelde wedstrijd wordt de handicap opnieuw 
berekend, die dan van toepassing is op de volgende te spelen 
wedstrijd. 

5.5 Aan het begin van het seizoen wordt de handicap welke aan 
het eind van het voorgaande seizoen is behaald gehanteerd. 
Indien dit niet mogelijk is dan wordt de handicap berekend 
op basis van het persoonlijk gemiddelde van de eerste 
wedstrijd. 

5.6 Een wedstrijd wordt gespeeld over drie games. Deze moeten 
worden gespeeld binnen een tijdsbestek van respectievelijk 
2½ uur (5 man event), 2 uur (4 man event), 1½ uur (trio event) 
en 1 uur (duo event). 

5.7 Indien als gevolg van een baanstoring of baanstoringen de 
tijdslimiet wordt overschreden en de wedstrijd niet kan 
worden voltooid, dient de wedstrijd te worden afgemaakt op 
een later tijdstip. Dit tijdstip dient te liggen voor de aanvang 
van de volgende leaguewedstrijd. Bepaling van dit tijdstip is 
in handen van het bestuur in overleg met het bowlinghuis. 

5.8 Bij hervatting op een later tijdstip wordt een game dat nog 
niet in de vierde, of latere, frame was gevorderd, opnieuw 
gespeeld. 

5.9 Indien een wedstrijd om een andere reden niet binnen de 
gestelde tijdslimiet is afgewerkt, wordt de score op het 
moment van het verstrijken van de tijdslimiet geteld. Het 
resultaat van een niet afgemaakte game wordt niet voor de 
persoonlijke standenlijst, handicap- en blindscore berekening 
in aanmerking genomen. 

 

HOOFDSTUK VI – OPKOMST EN OPSTELLING 
6.1 Indien een speler voor een game niet opkomt, dan wordt 

voor de game een zogenaamde blindscore genoteerd, tenzij 
de open plaats wordt opgevuld door een reservespeler. 

6.2 Een speler wordt als niet opgekomen beschouwt, indien hij 
niet speelklaar is, op het moment dat de tegenstander aan de 
vierde frame van een game begint. 

6.3 Een blindscore bedraagt het individuele gemiddelde 
vermindert met tien pins per game. Eventuele cijfers achter 
de komma vervallen. 

6.4 Een team wordt als niet opgekomen beschouwt, indien dat 
team met minder dan de helft van het vereiste aantal spelers 
van het te spelen event, speelt op het moment dat de 
tegenstander aan de vierde frame van een game begint. 

6.5 Elke game, waarbij een team als niet opgekomen wordt 
beschouwd wordt voor dat team vervallen verklaart. Met 
zo'n game kunnen door dat team geen wedstrijdpunten 
worden behaald. 

6.6 Het is de eventueel aanwezige spelers van een niet 
opgekomen team toegestaan om de betreffende game(s), die 
voor het eigen team vervallen is (zijn) verklaard, toch te 
spelen volgens het oorspronkelijke tijd- en baanschema. De 
aldus behaalde scores zijn wel geldig, maar tellen alleen mee 
voor de persoonlijke standenlijst. 

6.7 In games waar een team als niet opgekomen is beschouwd, 
speelt de tegenstander tegen de eigen blindscore. 

6.8 Een team speelt in de volgorde zoals door het team 
opgegeven. Wijzigingen in de speelvolgorde dienen 
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Eventuele 
wijzigingen zullen binnen twee weken na indiening en 
aanvaarding worden doorgevoerd. 

6.9 Voor aanvang van een wedstrijd worden de deelnemende 
spelers van een team in het scoresysteem aangemeld en aan 
de tegenstander bekendgemaakt. 

6.10 Spelers die de plaats innemen van afwezige spelers, worden 
in volgorde van het wedstrijdformulier toegevoegd, zodanig 
dat er geen wijziging van de speelvolgorde optreedt van de 
aanwezige spelers. 

6.11 Spelers die niet op het wedstrijdformulier vermeld staan zijn 
niet speelgerechtigd. Wordt een speler toch door een team 
handmatig in het systeem toegevoegd dan wordt de score 
van deze speler opgenomen als “nul”-score. Tevens kunnen 
er geen wedstrijdpunten worden behaald door deze speler. 

 

HOOFDSTUK VII – SPELVERLOOP 
7.1 Het is elke speler toegestaan om, voor aanvang van de 

wedstrijd, minimaal één ingooiframe te spelen op elke baan 
waar zijn team gedurende de wedstrijd zal spelen. 

7.2 Het is voor anderen dan spelers, baancommissarissen en 
personeel van het bowlinghuis niet toegestaan zich in de 
spelersruimte te bevinden. Onder spelersruimte wordt 
verstaan de ruimte vanaf het begin van de approach tot en 
met het looppad achter de spelers-zitruimte. 

7.3 Wanneer een speler een game niet kan uitspelen, omdat deze 
daartoe niet in staat is vanwege een blessure of een niet 
voorziene noodtoestand, en voor deze speler is bij een 
teamwedstrijd geen speelgerechtigde vervanger 
voorhanden, dan telt voor die game de score over de reeds 
gespeelde frames plus 9 pins voor elke nog niet gespeelde 
frame. Dit geldt niet voor de opvolgende games. Voor de 
opvolgende games telt dan de blindscore. 

7.4 Indien wel een vervanger aanwezig is, wordt de individuele 
score over de game in kwestie toegekend aan de speler, die 
met de game is begonnen, doch komt niet in aanmerking voor 
erkenning als bijzonder sportresultaat en wordt niet 
verwerkt in het persoonlijk gemiddelde. 

7.5 Wanneer een speler een game geheel uit vrije wil niet 
uitspeelt, dan telt voor die game alleen de score over de 
reeds gespeelde frames en games. Deze score wordt 
verwerkt in het persoonlijk gemiddelde. 

7.6 De scores van de gespeelde games worden genoteerd op een 
daarvoor speciaal uitgereikt wedstrijdformulier. 

7.7 Het wedstrijdformulier dient aan het eind van de wedstrijd, 
volledig en correct, te worden ingeleverd bij de 
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bowlingreceptie. Beide teamcaptains dienen dit 
wedstrijdformulier voor akkoord te ondertekenen. 

7.8 De teamcaptain is aanspreekpunt en draagt zorg voor het 
ordentelijk en correct verlopen van een wedstrijd. 

7.9 Wanneer de teamcaptain op een speeldag niet aanwezig is, 
dan treedt een andere speler uit dat team op als vervangende 
teamcaptain. 

 

HOOFDSTUK VIII – PUNTENWAARDERING 
8.1 Voor de puntenwaardering worden per game de scores, 

inclusief handicap, van een speler vergeleken met die van 
zijn/haar directe tegenstander (speler 1 team A versus speler 
1 team B). 

8.2 Ook worden per game de scores, inclusief handicap, van een 
team vergeleken met die van de directe tegenstander.  

8.3 Voor iedere gewonnen game per speler wordt één (1) 
wedstrijdpunt behaald. 
Voor iedere gewonnen game per team worden 
respectievelijk 2 (duo), 3 (trio), 4 (viermans) of 5 (vijfmans) 
wedstrijdpunten behaald. 

8.4 Het team met de hoogste totaalscore van de wedstrijd krijgt 
respectievelijk 2 (2-mans), 3 (3-mans), 4 (4-mans) of 5 (5-
mans) wedstrijdpunten. 

8.5 Indien de pinfall + handicap over een game of over een 
wedstrijd gelijk is aan die van de directe tegenstander, wordt 
het betreffende wedstrijdpunt gedeeld. 

8.6 Het aantal te behalen wedstrijdpunten hangt af van de 
samenstelling van het team. Te weten:  
• Duo league: 14 punten 
• Trio league: 21 punten 
• Viermans league: 28 punten 
• Vijfmans league: 35 punten. 

8.7 Voor de jeugdleague geldt bovenstaande niet. Op basis van 
het aantal jeugdleden en de categorieën (pupillen, aspiranten 
en junioren) wordt bij aanvang van het seizoen de competitie 
en de puntentelling opgezet en aan betrokkenen 
medegedeeld. 

 

HOOFDSTUK IX – PROMOTIE EN DEGRADATIE, 
HUISLEAGUE KAMPIOENSCHAP 
9.1 Indien promotie/degradatie van toepassing is worden aan 

het eind van een periode de teams die als eerste en tweede 
zijn geëindigd, gepromoveerd naar de eerstvolgende hogere 
klasse. 

9.2 Indien promotie/degradatie van toepassing is worden aan 
het eind van een periode de teams die als laatste en een-na-
laatste zijn geëindigd gedegradeerd naar de eerstvolgende 
lagere klasse. 

9.3 Bovenstaande punten (9.1 en 9.2) zijn geldig op voorwaarde 
van deelname van een gelijk aantal teams als in het 
seizoen/periode hier voorafgaand. 

9.4 Aan het eind van een seizoen kunnen, volgens een door het 
bestuur te bepalen formule, teams uit alle huisleagues zich 
plaatsen voor het huisleague-kampioenschap. Deze 
competitie kan op één of meerdere avonden óf op de slotdag 
plaatsvinden. De te hanteren formule en de eventueel 
hiermee gepaard gaande kosten zullen tijdig kenbaar worden 
gemaakt. 

 

HOOFDSTUK X – PRIJZEN TEN BEHOEVE VAN DE 
SENIOREN LEAGUES 
10.1 Spelers van de top drie teams van een huisleagues (of klasse) 

die in 40% van het aantal te spelen wedstrijden voor hun 
team zijn uitgekomen komen in aanmerking voor een 
persoonlijke herinnering. 

10.2 In het persoonlijk klassement per huisleague, op basis van de 
gemiddelde score, komt de hoogstgeplaatste speler (man en 
vrouw) in aanmerking voor een persoonlijke herinnering, 
indien deze speler in 60% van het aantal te spelen games is 
uitgekomen. 

10.3 In het persoonlijk klassement per huisleague komt die speler 
(man en vrouw) die de hoogste game en de hoogste serie 
heeft gegooid in aanmerking voor een persoonlijke 
herinnering. 

10.4 Berekenwijze bowl(st)er van de maand: 
• De ranking bowl(st)er van de maand wordt bijgehouden 

vanaf oktober tot en met de laatste speelmaand (totaal dus 
8 maanden). 

• Per maand wordt het startgemiddelde (einde voorgaande 
maand) vergeleken met het eind gemiddelde van de 
lopende maand. Het verschil hiertussen (positief en 
negatief) wordt in een ranking geplaatst. Diegene met de 
hoogste stijging (minste daling) is bowl(st)er van de maand. 

• Voorwaarde is dat per berekeningsperiode de speler 
minstens 50% van het aantal te spelen games dient te 
hebben gespeeld (een toename van minimaal 6 games). 

• Reservespelers zijn voor de berekening uitgesloten. 
• Voor leden welke tijdens een seizoen starten geldt dat zij 

minimaal 1 maand dienen te spelen voordat zij voor deze 
ranking in aanmerking komen, dit i.v.m. een gemiddelde-
bepaling. 

10.5 Berekenwijze bowl(st)er van het Jaar: 
De ranking bowl(st)er van het jaar wordt berekend aan de 
hand van het eindgemiddelde van het huidig seizoen te 
vergelijken met: 
1. Pasgemiddelde huisleague voorgaand seizoen. 
2. Indien deze niet beschikbaar is wordt er een gemiddelde 

berekend over de 1ste 2 maanden van het lidmaatschap. 
Voor elke rekenmethode geld dat men minimaal 60% van de 
in het seizoen te spelen games dient te hebben gespeeld. 
Reservespelers zijn voor de berekening uitgesloten. 

 

HOOFDSTUK XI – PROTESTEN 
11.1 Het (voornemen tot het) aantekenen van protest moet op het 

wedstrijdformulier worden vermeld. 
11.2 Het protest dient, binnen 24 uur schriftelijk en gemotiveerd, 

bij het bestuur te worden aangemeld.  
11.3 Het bestuur stelt de teamcaptain van de tegenstander en/of 

andere betrokken teamcaptains van het ingediende protest 
op de hoogte. 

11.4 Naar aanleiding van het protest neemt het bestuur aan de 
hand van het BVH-sportreglement en het NBF-
sportreglement een beslissing, welke wordt meegedeeld aan 
de betrokken teamcaptains. Deze beslissing is, mits niet in 
strijd met genoemde reglementen, bindend. 

 

HOOFDSTUK XII – EVENEMENTEN WAARAAN DE 
VERENIGING DEELNEEMT 
12.1 Nationale leagues georganiseerd door de NBF. 

1. Er kunnen vanuit de BVH meerdere teams worden 
geselecteerd en aangemeld. De verdeling van de kosten 
voor deelname aan een nationale league worden per 
seizoen door het bestuur bepaald. Deze verdeling is 
afhankelijk van het aantal teams, de sponsoring en de 
begroting voor het betreffende seizoen. 

2. Selectie voor deelname aan een team wordt door jeugd- 
en seniorenzaken bij bestuur ingediend. Zonder 
schriftelijke toestemming van bestuur zijn teams en/of 
spelers niet speelgerechtigd namens de BVH en zullen de 
kosten van deelname door deze teams/spelers zelf 
gedragen te worden. 
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12.2 Nationale en regionale evenementen georganiseerd door de 
NBF. 
1. Er kunnen vanuit de BVH meerdere teams en/of spelers 

worden geselecteerd en aangemeld voor overige 
evenementen georganiseerd door de NBF. De verdeling 
van de kosten voor deelname aan een evenement wordt 
per seizoen door het bestuur bepaald. Deze verdeling is 
afhankelijk van het aantal teams/spelers, de sponsoring 
en de begroting voor het betreffende seizoen. 

2. Selectie voor deelname aan een NBF-evenement wordt 
door jeugd- en seniorenzaken bij bestuur ingediend. 
Voor het evenement “Dag der Kampioenen” worden de 
in dat seizoen bekroonde verenigings-kampioenen 
geselecteerd. Zonder schriftelijke toestemming van 
bestuur zijn teams en/of spelers niet speelgerechtigd 
namens de BVH, eventueel gemaakte kosten van 
deelname worden door deze teams/spelers zelf 
gedragen. Indien een team/speler niet op een evenement 
verschijnt zullen de kosten hiervan op de betreffende 
team/speler worden verhaald. 

 

HOOFDSTUK XIII – SLOTBEPALINGEN 
13.1 Bij geschillen over de interpretatie van dit reglement beslist 

het bestuur van de BVH. Dit besluit is bindend. 
13.2 Gedurende alle leagues en/of evenementen georganiseerd 

door de BVH geldt een rookverbod. Dit betekent dat het ook 
niet wordt geaccepteerd om tussentijds weg te lopen om te 
gaan roken. 

13.3 Gedurende alle leagues en of evenementen georganiseerd 
door de BVH geldt het verzoek om mobiele telefoons of “uit 
te zetten” of op “stil” te zetten. 
 

VERSIEBEHEER 
V01 December 2001 

Eerste setup document. 
5 juni 2002 
Voorstel BALV t.b.v. aanpassing. 

V02 17 juli 2002 
Aanpassing reglementen. 
16 juni 2004 
Voorstel BALV t.b.v. aanpassing. 

V03 14 juli 2004 
Aanpassing reglementen. 
7 juli 2004 
Fijn stemming via de bestuursvergadering 

V04 14 juli 2004 
Aanpassing reglementen. 
14 juli 2004 
Aanvulling hoofdstuk IX met een stuk m.b.t. de finales. 

V05 14 juli 2004 
Aanpassing reglementen. 
10 november 2004 
Voorstel ALV t.b.v. aanpassing. 

V06 10 november 2004 
 Aanpassing reglementen. 
 16 november 2005 
 Voorstel ALV t.b.v. aanpassing. 
V07 16 november 2005 
 Aanpassing reglementen. 
 15 juni 2006 

Voorstel BALV t.b.v. aanpassing.  
V08 27 juli 2006 

Aanpassing reglementen.  
30 mei 2007 

 Voorstel BALV t.b.v. aanpassing. 
V09 10 juli 2007 
 Aanpassing reglementen. 

 Voorstel ALV t.b.v. aanpassing. 
V10 Aanpassing reglementen. 
 28 mei 2008 
 Voorstel BALV t.b.v. aanpassing. 
V11 3 augustus 2008 
 Aanpassing reglementen. 
 Voorstel ALV t.b.v. aanpassing. 
V12 15 januari 2010 
 Aanpassing: 2.1, 2.5, 2.6, 5.3, 5.5 en blz. 8 Ma. 4-mans. 
 Fijn afstemming via de bestuursvergadering. 
V13 14 mei 2012 
 Aanpassingen Wedstrijdreglement 1.9, 3.5, 7.1 
 Fijn stemming via bestuursvergadering. 
V14 21 september 2012  
 Aanpassingen Wedstrijdreglement 1.10 
 Fijn afstemming via bestuursvergadering. 
V15 17 oktober 2013 
 Aanpassing: 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26 
 Fijn afstemming via bestuursvergadering. 
V16 10 november 2014 
 Aanpassing: 3.6 
 Fijn afstemming reserves duo, trio 4-mans en 5-mans. 
V17 5 november 2017 

Revisie gehele document, wedstrijdreglement wordt 
sportreglement. Ingebracht ALV t.b.v. aanpassing. 

 
5 november 2017 © Bowling Vereniging Haarlemmermeer. 


