
Voor de sportagenda, het laatste nieuws en wijzigingen van alle sporten, zie:

www.sportstichtingdolfijn.nl Facebook

SPORTAGENDA 2019 – 2020

BOWLEN VB

Beste deelnemer,

Net als vorig jaar ontvang je ook dit jaar een sportagenda. Hierin staat informatie wanneer 
je sport en algemene informatie over je sport. Elke sport heeft een eigen sportagenda. Als 
je aan meerdere sporten deelneemt ontvang je meerdere sportagenda’s. Wist je dat de 
sportagenda’s van alle sporten ook te vinden zijn op: www.sportstichtingdolfijn.nl ?

14 maart 2020
Bowlingtoernooi Dol Fijn Drachten

2 juni 2020 (19:30 – 21:30)
Slotavond Dol Fijn Drachten

Bij afwezigheid of andere bijzonderheden kun je dit doorgeven aan de 
coördinator:
Nancy van Stuivenberg
Mobiel: 06- 10 78 91 38
Email: nancyvanstuivenberg@hotmail.com

Leeftijd vanaf 12 jaar

Plaats Bowlingcentrum Drachten
Zonnedauw 1
Drachten

Tijd 14:00 – 15:00 uur

Wanneer zaterdag
van 07-09-2019
t/m 29-05-2020

Wanneer is er WEL sport?

07 sep 2019 04 jan 2020

21 sep 2019 18 jan 2020

05 okt 2019 01 feb 2020

19 okt 2019 15 feb 2020

02 nov 2019 29 feb 2020

16 nov 2019 14 mrt 2020

30 nov 2019 28 mrt 2020

14 dec 2019 11 apr 2020

25 apr 2020

09 mei 2020

23 mei 2020

Wanneer is er GEEN sport?

14 mrt 2020 Bowlingtoernooi
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BOWLEN VB

Algemene informatie

Contributie
 De contributie voor BOWLEN VB bedraagt € 130,00 per sportseizoen.
 Bij wedstrijden wordt een toeslag van € 10,00 op de vervoerskosten berekend.
 Bij deelname aan 2 of meer sportactiviteiten (per seizoen) ontvang je € 13,50 

korting.
 Contributies kunnen per jaar, halfjaar of kwartaal (per acceptgiro of automatische 

incasso) worden voldaan. 
 Betaling per maand kan alleen via automatische incasso worden geregeld. 
 Bij betaling (via factuur) wordt € 2,00 toeslag berekend.

Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk of per email (via 
ledenadministratie of secretariaat) gemeld te worden en kan alleen voor 1 oktober of 
voor 1 februari. 

 Bij opzegging voor 1 oktober hoeft over het gehele seizoen geen contributie 
betaald te worden.

 Bij opzegging voor 1 februari dient tot 1 februari contributie betaald te worden. 
 Er wordt dan wel € 12,00 aan administratiekosten berekend. 
 Bij opzegging na 1 februari dient men het gehele contributie bedrag te betalen.

Wij wensen iedereen veel sportplezier toe!

Namens het bestuur, 
Sportstichting Dol Fijn

Lucas Dries, voorzitter




