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Verslag Voorzitter 2018
Beste Leden,
Aan het begin van het lopende seizoen heb ik mij kandidaat gesteld voor de opengevallen
functie van voorzitter. Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 10
oktober jl. is de benoeming een feit geworden. Als ik, op basis van wat ik nu weet, een
inschatting moet maken, was 2018 bestuurlijk een rustig jaar. De verenigingskampioenschappen zijn gewonnen door Marleen Prophitius en Erik Holvast. Helaas is het
Hemelvaartstoernooi niet doorgegaan vanwege te weinig deelnemers. Het seizoen
hebben we afgesloten met een zeer geslaagde BBQ. Dank van mijn kant voor de
organisatie!
‘Meneer de voorzitter’ schijn ik te zijn geworden. Liever blijf ik gewoon Christian, één van
de leden die toevallig de voorzittershamer ter hand heeft genomen. Een functie die ik bij
deze mooie bowlingvereniging graag uitoefen. Dank nogmaals voor jullie vertrouwen.
De bowlingresultaten zijn dit jaar gelijk gebleven of verbeterd, de gemiddelden van de
verschillende leagues liggen hoger dan voorgaande jaren. De kritische noot bij het, door
het bestuur, gekozen oliepatroon zijn mij een doorn in het oog. Een positieve blik zorgt
voor bowlingplezier. Dat gun ik iedereen! Mijn bowlingavond op de maandag is in ieder
geval ‘heilig’.
Ik hoop jullie te treffen tijdens de afsluitende barbecue op 24 mei! Voor na de zomerstop
wens ik jullie vast veel pinfalls.
“If you really love bowling, you know that no one shoots 300 every game, that bowling is
an will always be an imperfect game. If you spend all of your time fighting the fact that
bowling is a game of mistakes and trying to make it a game of perfect shots, you really
saying that you don't like bowling. No one has ever perfected this sport. Relax and make
the best shots possible, and move on to the next one. No one is perfect. - Angela Wilt”
Groet,
Christian de Boer
Voorzitter Bowling Vereniging Harderwijk
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