
                                                                                                                                                                    

 
 
Schiedam,   1 augustus 2021 
 
Beste (nieuwe) leden, 
 
Hierbij sturen wij u informatie omtrent de contributies voor het seizoen 2021 - 2022  en de startdata van de 
huisleague. 
 
Vanwege de verhuizing naar bowlingcentrum Ockenburg in Den Haag en Bowling IJsselmonde zijn er leden die 
hebben aangegeven niet actief deel te nemen aan deze huisleague competities maar wel lid willen blijven van 
onze vereniging. 
 
Als u daarnaast niet wil deelnemen aan toernooien of andere wedstrijden georganiseerd onder de NBF hebben 
wij voor u het rustend lidmaatschap. 
 
Dit houdt in dat u lid blijft van onze vereniging maar dat het lidmaatschap bij de NBF wordt opgezegd. 
 
Zodra er bij de nieuwe locatie in Schiedam of Vlaardingen weer huisleague kan worden gespeeld en het besluit 
is genomen om met onze vereniging hier aan deel te nemen zullen deze leden weer bij de NBF worden 
aangemeld. 
 
De contributie voor het rustend lidmaatschap zal dan met de aanvullende contributie voor de NBF worden 
verrekend. 
 
Contributie tarieven SBV Musis Sacrum seizoen 2021 - 2022 
  

 Leeftijd 01-09-2021 Ledenpas Dubbellid Rustend lidmaatschap 

0-17 jaar €  37,-- €  26,40 € 15,-- 

18-21 jaar €  42,20 €  31,90 € 15,-- 

22-64 jaar €  58,80 €  37,40 € 15,-- 

65 jaar en ouder €  51,40 €  35,40 € 15,-- 

 
Als u zich als nieuw lid aanmeldt en deelneemt aan de huisleague dient er € 3,50 extra betaald te worden voor 
aanmelding bij de NBF. 
 
Wij verzoeken u de contributie  voor aanvang start competitie over te maken naar rekeningnummer 
NL34ABNA0500162212 t.n.v. SBV Musis Sacrum, Schiedam o.v.v. naam en lidmaatschap nummer (indien 
bekend). 
 
U kan aan de competitie deelnemen als de contributie is betaald. 
 
Wilt u iets wijzigen in uw lidmaatschap/gegevens, doe dit dan zo spoedig mogelijk in MijnNBF (programma van 
de NBF www.bowlingnbf.nl). De handleiding kunt u vinden op onze website www.bowlingmusis.nl onder het 
kopje downloads. 
Lukt het u niet zelf uw gegevens te wijzigen, of heeft  u nog vragen, neem dan contact op met de 
ledenadministratie via e-mail adres ledenadministratie@bowlingmusis.nl  
 
Let op: zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat uw lidmaatschap hetzelfde blijft. 
 
STARTDATA HUISLEAGUES 
 
Onder voorbehoud  
 

Dag Datum Bowling Aanvangstijd 

Dinsdag 7 september 2021 Ockenburg Den Haag 20.00 uur  

Donderdag 9 september 2021 IJsselmonde 19.30 uur 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de Schiedamse Bowling Vereniging Musis Sacrum 
 
Richard Woertink 
Ledenadministratie 
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