
 

 

 

 
 

Bericht van de voorzitter nummer 24 
 
Geachte besturen,  
 
In dit bericht wil ik twee zaken onder uw aandacht brengen: 
 
Pairs spelen 
Nu de strenge maatregelen rond Corona zijn ingetrokken, mogen we weer pairs spelen. In de bijlage 
van deze brief vindt u het protocol dat nu van toepassing is. 
Ik weet dat een aantal verenigingen tijdelijk niet gespeeld heeft omdat alleen single spelen geen optie 
was. Ik ga ervan uit dat deze verenigingen de draad weer oppakken.   
Het NOC*NSF hoopt dat medio december er in nog grotere groepen gespeeld mag worden maar de 
kans daarop acht men klein. De verruiming van het protocol zal waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar 
aan de orde zijn. 
Aangezien het belangrijk is om met uw leden in contact te blijven en er ongetwijfeld mensen zijn die 
graag pairs komen spelen adviseer ik alle verenigingen serieus te overwegen om weer te gaan 
beginnen.  
Op de website  (https://www.bowlsoss.nl) van de bowls vereniging in Oss staat een filmpje dat laat 
zien hoe je pairs spelen in coronatijd kunt spelen. Mogelijk wordt dat filmpje ook op de website van de 
NIOBB geplaatst.  
 
Leden werven 
 NOC*NSF heeft een nieuwe actie onder het motto “ik neem je mee” bedacht om nieuwe leden te 
werven. In onderstaande mail wordt de actie uitgelegd. Ik heb NOC*NSF gevraagd om ook via andere 
kanalen, bijvoorbeeld, “Huis – aan – Huis” kranten aandacht aan de actie te geven.  
Mijn vraag aan u is of uw vereniging aan de actie wil meedoen. Als een aantal verenigingen 
belangstelling heeft, zal ik de NIOBB voor dit project aanmelden. Wilt u mij per mail laten weten of u 
interesse heeft ?  Dank 
 
Jan Lenselink 
 
Voorzitter 
E mail:  voorzitter@bowlsnederland.nl 
 
Telefoon:  0573 452827 
 
Tekst e mail:  
 
Beste allen, 
Binnenkort gaat “Ik neem je mee” van start. Een inclusief beweegprogramma waarin we graag, samen 
met jullie, de drempels die sommige mensen ervaren om te gaan sporten weg willen nemen. Want 
helaas is sporten en bewegen nog niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Dat kan zijn omdat zij 
vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of 
sociale positie belemmeringen ervaren.  
 
 
 
 
 


