BALLENGARANTIEFONDS BVN
Doel
Het garantiefonds is bedoeld voor het herstellen of vergoeden van beschadigde
bowlingballen van de leden van Bowlingvereniging Noordwijkerhout (BVN). De
beschadiging moet zijn ontstaan tijdens trainingen en wedstrijden onder
verantwoordelijkheid van BVN en plaats hebben gevonden bij All American Bowling
(AAB). Beschadigingen die anderszins zijn veroorzaakt vallen niet onder deze regeling.
Uitgangspunt
Beschadigingen aan bowlingballen treden op door onvoorziene gebeurtenissen. Het toeval
speelt in 90% van de gevallen een duidelijke rol. Juist op die plaats of juist op dat
moment raakt een bal van juist die speler beschadigd. De speler die na hem of haar aan
de beurt is wacht tot de oorzaak is verholpen en “profiteert” zodoende van de pech van
een ander. Niemand kan daar iets aan veranderen.
In 10% van de gevallen kan men spreken van nalatigheid of provocerend gedrag. Een bal
wordt expres en op oneigenlijke wijze gespeeld. In dat geval blijft een vergoeding uit.
We kunnen wel wat aan doen aan nalatigheid of achterstallig onderhoud van
machineonderdelen. Het bestuur bespreekt dit met AAB om verbetering te bevorderen.
Bij balschade door deze mankementen wordt wel een vergoeding verstrekt.
Uitvoering
De pech die iemand treft zou niets anders moeten zijn dan pech. Geen oeverloze
discussies met bestuur en management om het gelijk te halen en gezeur achteraf over
vergoeding van de reparatie of vervanging van een bal.
Als een speler getroffen is door deze pech dan moet dit zo soepel mogelijk afgehandeld
worden zodat men zo snel mogelijk zorgeloos kan doorspelen.
Dat betekent dat schade aan de bowlingbal gegarandeerd wordt hersteld. Uiteraard
mits de onderstaande afspraken zijn nagevolgd:











Zodra er geconstateerd wordt dat een bal blijft hangen wordt dit direct gemeld
aan het personeel van AAB;
Er wordt niet meer gegooid voordat deze storing is opgelost;
Tijdens een huisleague wordt schade direct gemeld aan de wedstrijdleider;
De schade wordt ook gemeld aan het management van AAB en aan het bestuur
van BVN. Waar mogelijk worden foto’s gemaakt van de ontstane schade;
De schade wordt direct beoordeeld om te bepalen wat de mogelijke oorzaak zou
kunnen zijn zodat dit z.s.m. verholpen kan worden om schade aan andere ballen te
voorkomen. Indien noodzakelijk moet de betreffende bal achtergelaten te
worden ter beoordeling;
De beoordeling van het recht op vergoeding wordt gedaan door het BVN bestuur;
Als de oorzaak na inspectie niet is gevonden en de kans bestaat dat dezelfde
schade kan optreden bij andere ballen, besluiten de teamcaptains in overleg met
de wedstrijdleider of er verder gespeeld wordt;
Bij een herhaling neemt men bovenstaande afspraken wederom in acht: doel moet
zijn om redelijkerwijs in te schatten wat er zwaarder weegt;
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Oppervlakkige schade (minder dan 2 mm diep) die zich buiten het loopvlak
bevindt wordt niet hersteld. Het is geen mooi gezicht, maar het verhindert op
geen enkele wijze een normaal verloop van de worp en de pinfall.
Deze schade moet uiteraard wel gemeld worden om de oorzaak op te sporen ter
voorkoming van herhaling;
Barsten in het oppervlak, gebarsten brug (gedeelte tussen vingergaten), barsten
rondom vinger- en duimgaten en gebarsten schil van de bal, worden in de regel
niet vergoed. Dit zijn bijna altijd constructie- of boorfouten en dienen bij de
proshop waar de bal is aangekocht voorgelegd te worden.
Als aantoonbaar gemaakt kan worden dat door een machinale actie de bal
“gekraakt” is geweest, kan de bal ter schadevergoeding door BVN worden
aangeboden;
Een beschadigde bal wordt hersteld bij Proshop Bas Menken op aanwijzingen van
BVN. Eigenhandig handelen betekent afzien van een beroep op het garantiefonds;
De speler dient wel zelf zorg te dragen voor het maken van een afspraak, het
transport en de voorlopige betaling;
Na controle van de herstelwerkzaamheden en het overleggen van de nota wordt
deze binnen 14 dagen via de giro- of bankrekening overgemaakt;
Een dusdanig beschadigde bal die niet meer gerepareerd kan worden en in
aanmerking komt voor vergoeding, wordt vergoed tegen de dagwaarde van een
vergelijkbare bal (zie tabel).

Leeftijd van de bal
< 1 jaar
1 - 5 jaar

Uitkeringspercentage*
75 %
50 %

*Van een gelijkwaardige bal.
Bijvoorbeeld een sparebal, een low range bal, een midrange bal of een high performance range
bal.
De aankoopnota van de beschadigde bal moet worden overlegd om het bedrag van de vergoeding
te kunnen bepalen.

Financiering
BVN reserveert een bedrag van maximaal € 500,=.
De schadegevallen die optreden worden door BVN vergoed. Op regelmatige basis
overlegt het bestuur met het management van AAB de schadegevallen en bijbehorende
bedragen. In de onderhandelingsruimte zorgt het bestuur voor een zo ruim mogelijke
terugvordering naar het fonds.

Vastgesteld in de ALV van 29 mei 2018
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