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Wij doen weer mee!
Onze motivatie dit jaar:
Nieuwe website en logo!
Stemmen kan van 2 t/
m 16 oktober indien je
lid bent van de Rabobank. Alvast bedankt!
Nieuw logo &
vernieuwde website

Sinds de oprichting
van Bowling vereniging
Espel hanteren wij
hetzelfde logo.
In verband met het
digitaliseren van onder
andere de score
verwerking en
upgraden van de
marketing hebben wij
zowel het logo als de
website een nieuwe
identiteit gegeven.
De website zal nog
verder gevuld worden
met blogs, scores en
foto’s maar is online.

Plaatjesactie Attent
van Slooten Espel
De actie
Wij als Bowling Vereniging Espel zijn door Attent Supermarkt Espel benaderd om
mee te werken aan een plaatjesboek in samenwerking met andere verenigingen
in Espel. Inmiddels hebben meerdere verenigingen toegezegd mee te doen, onder
andere de gym, toneelvereniging, dorpsbelang, voetbal, groenbrigade, volleybal,
feestcommissie, slagwerkgroep, ijsclub.
Het bestuur van Bowling Vereniging Espel is ook enthousiast en doet graag mee.
Daarom schrijven we iedere teamcaptain (diegene boven aan de lijst) van de
teams aan met de vraag of zij dit willen kortsluiten met de overige vaste teamleden.
Wat is de bedoeling?
Wanneer jullie hier individueel of als team van Bowlingvereniging Espel aan mee
willen werken, kunnen jullie je aanmelden middels dit e-mailadres. Wanneer dit
een team betreft, graag alle namen vermelden.
Op 8 en 12 september zullen er foto momenten zijn met een professionele
fotograaf in Espel. Hier zal rekening gehouden worden met de privacy wet (AVG),
er moeten vooraf portretrecht formulieren ingevuld zijn en meegenomen worden
op de dag dat de foto gemaakt zal worden.
Wil jij mee doen of meer informatie? Meld je dan nu aan!
Wanneer wij jouw aanmelding ontvangen hebben, krijg je meer informatie omtrent inhoud van het plaatjesboek, data en tijden toegestuurd. Aanmelden kan
via bvespel.plaatjesboek@gmail.com of een persoonlijk berichtje naar Carla de
Raat of Karen Ballast.

Start van het nieuwe seizoen
Maandag 3 september zal de eerste speelavond van het seizoen 2018-2019 zijn.
Het doet ons goed om te kunnen melden dat alle senioren leagues weer gevuld
zijn.
De schema’s van de speelavonden zijn inmiddels per mail door de league
secretarissen verzonden en te vinden op onze website even als alle toernooi data,
verenigingskampioenschappen, ALV en de afsluitavond.
Het is tot 1 oktober mogelijk om de reserves per team aan te vullen of te
wijzigen, vergeet dit niet, na deze datum kan dit niet meer gewijzigd worden!

