Mobiele bowlingbaan trekt de aandacht
Juli 2014
Verenigingen: BV Haarlem en BV Haarlemmermeer
Initiatief: deze clubs hebben onlangs de mobiele bowlingbaan van de NBF geleend om
hun PR-acties invulling te geven. Hun doel was naamsbekendheid creëren en nieuwe
leden werven.
De NBF heeft een mobiele bowlingbaan beschikbaar die verenigingen kunnen lenen als zij
een PR-activiteit hebben. De afgelopen jaren hebben meerdere clubs hiervan gebruik
gemaakt, zo ook BV Haarlem en BV Haarlemmermeer.
In het geheugen
BV Haarlem heeft de mobiele bowlingbaan o.a. ingezet tijdens de Kleverpark Markt, de
Olympische dag en het eindfeest van de Sint Bavoschool. “Ons doel is om in de buurt
meer naamsbekendheid te verkrijgen”, vertelt Lenny Schweitzer. “Wanneer je de
vereniging vaak genoeg laat zien, blijf je in het geheugen hangen. Ons einddoel is
natuurlijk ledenwerving.”
Ieder uur een winnaar
BV Haarlem liet de kinderen tijdens de Kleverpark Markt ieder twee ballen gooien. “We
gaven ze allemaal een flyer mee en een give-away van de vereniging”. Eigenlijk wilde
Lenny ieder uur een winnaar bekendmaken, maar dat was door de drukte bij de baan
niet mogelijk. “Bovendien is het bij een openlucht evenement lastig de kinderen weer
terug te krijgen en een winnaar uit te roepen. Bij de Olympische dag, een afgesloten
evenement, was dat makkelijker.”
Gesponsorde tas
Ook tijdens het evenement van BV Haarlemmermeer was het bij de mobiele bowlingbaan
een drukte van belang. “Om 11:30 uur kregen wij de eerste jongeren en vanaf dat
moment stond er een rij opgesteld om even te mogen bowlen”, vertelt Jaap Krist. “Om
16:00 uur moesten we toch echt afsluiten!” Ook Jaap gaf de deelnemers iets mee.
“Iedereen kreeg een folder met een balpen of stressballetje. Ook waren er pinpoppetjes
van de BVH. Degenen die een strike gooiden kregen zelfs een tas, gesponsord door ons
bowlinghuis Claus Event Center.”
Uitnodiging voor training
het ideale scenario is natuurlijk om de aanwezigen na het evenement weer terug te zien
– maar dan in hun eigen bowlinghuis. Ook Lenny heeft daarop ingespeeld. “Kinderen die
aanleg hadden hebben we uitgenodigd om op zaterdag te komen trainen. Daarnaast
hebben we de scholen die bij de Olympische dag waren betrokken aangeschreven om de
kinderen mee te laten doen aan het bingobowlen op zaterdagochtend.”
Aandacht
Het lenen van de baan wordt door zowel BV Haarlem als BV Haarlemmermeer zeer
aangeraden. “Je trekt er heel veel aandacht mee en het is leuk om zoiets met elkaar te
organiseren”, aldus Lenny. “Wel is de baan met name geschikt voor jeugd. Volwassenen
gooien eigenlijk te hard en de backswing is redelijk gevaarlijk voor omstanders. Daar
moet je dus wel rekening mee houden! Daarnaast heb je een aantal vrijwilligers nodig
om de baan op te bouwen. Maar buiten dat is het ontzettend leuk om ‘m te kunnen
gebruiken!”
Meer weten over de mobiele bowlingbaan? Neem contact op met José Verberk via
jverberk@bowlen.nl.

