
BOWLING VERENIGING  
ERICA MILL 

p/a Buizerdstraat 2,  5451 XX  MILL 
Regio bank IBAN: NL37RBRB0854620583 
E-mail adres secretariaat: hwannet@planet.nl. 
BVEM HOMEPAGE:  http://Bvem.nl 
 
Beste sportvrienden,       Mill: 22 aug. 2021 
 
Dinsdagleague: Start op 7 september 2021,  
Voor alsnog 10 spelers, 3 perioden van 9 wedstrijden. Aanvangstijd 20.30 uur. Kosten €.14,00/speeldag. 
Hopelijk wijzigt het aantal spelers nog naar 12, waarbij dan 3 perioden van 11 wedstrijden wordt gespeeld. 
 
Donderdagleague: Start op 9 september 2021,  
6 teams, 3 perioden van 10 wedstrijden. Aanvangstijd 20.00 uur. Kosten €.14,00/speeldag 
Finale donderdag 19 mei 2022, aanvang 20.00 uur. 
 
Zaterdagleague: Start op 4 september 2021.  
6 spelers, 3 perioden van 10 wedstrijden. Aanvangstijd 13.30 uur. Kosten €.14,00/speeldag 
Finale zaterdag 14 mei 2022, aanvang 13.30 uur. 
 
Met ingang van dit seizoen zeggen we het uitreiken van bekers voor de leagues vaarwel. 
Voor alle leagues geldt nu; het ingelegde prijzengeld worden als geldprijzen uitgekeerd.  
Alle spelers krijgen een geldprijs. Dit is de reden dat het leaguegeld van donderdag en zaterdag is verhoogd. 
 
We zouden graag zien dat zoveel mogelijk spelers het leaguegeld per bank zouden betalen. 
Dit is een verzoek; GEEN VERPLICHTING. 
Het speelgeld kan nog altijd ook contant, op de speeldag zelf, betaald worden. 
 
Betalen     in 1 keer in 2 keer in 3 keer  
Dinsdagleague, bij 27 wedstrijden €.378,=  2x €.189,= 3x €.126,= 
Donderdag- en zaterdagleague:  €.420,=  2x €.210,= 3x €.140,= 
 
Indien je het bedrag in een keer wilt betalen,  
dient het bedrag vóór 1 september 2021 op onze rekening te staan.  
 
Indien je in 2x wilt betalen, dient het eerste bedrag vóór 1 september 2020  

en het 2de bedrag vóór 31 december 2021 op onze rekening te staan. 
 
Indien je in 3x wilt betalen, dient het eerste bedrag vóór 1 september 2020  

het 2de bedrag vóór 12 november 2021 en  
het 3de bedrag vóór 10 maart 2022 op onze rekening te staan. 

 
Iedereen die geïnteresseerd is of eventueel per maand wil betalen, kan contact opnemen  
met Piet Cox. Emailadres:  rpcox@hetnet.nl 
 
Alle informatie, zoals bijvoorbeeld wedstrijdschema’s en het huisleague reglement kunt je vinden op de 
homepage van de vereniging. 
 
PRIVACY BELEID: 
Op de website hebben wij de privacy verklaring van onze vereniging geplaatst. 
Wanneer je niet wilt dat wij je naam en scores vermelden op de website, verzoeken wij je dit per omgaande, 
per email of een andere schriftelijke manier, aan ons mede te delen. 
Indien wij geen bericht ontvangen, ga je akkoord met de vermelding op de website 
 
      Bowling Vereniging ERICA Mill 

Herma Wannet (secr.) 


