
IInnttrroodduucciinngg  BBuurrnnssiiddee  BBoowwllss  
            WWeebb  SSiittee  

wwwwww..bbuurrnnssiiddeebboowwlliinnggcclluubb..ccoomm  
TThhee  BBuurrnnssiiddee  BBoowwlliinngg  CClluubb  wweebb  ssiittee  iiss  oonnee  iinn  wwhhiicchh  eevveerryy  mmeemmbbeerr  ooff    

oouurr  cclluubb  iiss  jjuussttllyy  pprroouudd  ......  OOuurr  wweebb  ssiittee  ccoovveerrss  aallll  aassppeeccttss  ooff  hhiissttoorryy  ....  

ffeeaattuurree  eevveennttss  ....  rreessuullttss  ....  pphhoottooggrraapphhss  ..  TThhee  wweebb  ssiittee  wwiillll  kkeeeepp  yyoouu  uupp  

ttoo  ddaattee  iinn    aallll  aassppeeccttss  ooff  lliiffee  aatt  BBuurrnnssiiddee  BBoowwllss  ..  

��  CClluubb  BBooookklleett  ....  EEvveerryy  mmeemmbbeerr  rreecceeiivveess  aa  cclluubb  bbooookklleett  lliissttiinngg  aallll  

mmeemmbbeerrss  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ......  tteelleepphhoonnee    nnuummbbeerrss  ....  ppaarrttnneerrss  //wwiivveess  aanndd    

ooff  ccoouurrssee  tthhee  sseeaassoonnss    pprrooggrraammmmee  aanndd  hheellppffuull  aaddvviiccee  ..  TThhiiss  iiss  yyoouurr  

ppeerrssoonnaall  bbiibbllee  ffoorr  bboowwllss    aatt  BBuurrnnssiiddee  ccoovveerriinngg  tthhee  sseeaassoonnss  eevveennttss    

��  CClluubb  CCaappttaaiinnss  ....  TThhee  cclluubb  ccaappttaaiinnss  aarree  tthheerree  ttoo  hheellpp    aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  

BBuurrnnssiiddee  ....  TThheeyy  aarree  tthhee  lleeaaddeerrss  ooff  bbootthh  tthhee  mmeennss  aanndd  llaaddiieess  sseeccttiioonnss    

aanndd  aarree  mmoorree  tthhaann  hhaappppyy    ttoo  hheellpp  yyoouu  wwiitthh  yyoouurr  qquueessttiioonnss  aass  tthheeyy  aarriissee  

..  DDoo  nnoott  hheessiittaattee  ttoo  aasskk  iiff  yyoouu  hhaavvee  aa  pprroobblleemm  

��  CCooaacchhiinngg  ....  OOuurr  ccooaacchheess  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddiinngg  aarree  aallssoo  tthheerree  ttoo  

hheellpp  yyoouu  ......    bbeelliieevvee  mmee  wwee  aallll  nneeeedd  ccooaacchhiinngg    ttoo  ssttrraaiigghhtteenn  oouutt  oouurr  

ddeelliivveerryy  pprroobblleemmss  eettcc  eettcc  ..  CCooaacchhiinngg  iiss  oonn  MMoonnddaayy  eevveenniinnggss    oorr  bbyy  

aarrrraannggeemmeenntt..  CChheecckk  yyoouurr  bbooookklleett  ppaaggee  2288  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ....    ttiimmeess  aanndd  

rreelleevvaanntt  ddeettaaiillss  

��  UUmmppiirreess  OOuurr  uummppiirreess  aarree  vviittaall  ffoorr  tthhee  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  ggaammee  ooff  bboowwllss  

....  tthhee  uummppiirreess  ooffffiicciiaall  rroooomm  iiss  llooccaatteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  DDaavviiee  aanndd  LLaaiinngg  

ggrreeeenn  ....  UUmmppiirree  ccoonnttaaccttss  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  CClluubb  bbooookklleett  

��  MMaattcchh  RRoooommss  ......  TThhee  mmeennss  aanndd  wwoommeennss  mmaattcchh  rroooommss  aarree  wwiitthhoouutt  

qquueessttiioonn  tthhee  eennggiinnee  rroooomm  ooff  tthhee    cclluubb  ....    tthheerree  yyoouu  wwiillll  ffiinndd  aallll  rreelleevvaanntt  

iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ttoouurrnnaammeenntt  ddaatteess  aanndd  tteeaamm  eennttrryy  ffoorrmmss  ....  iinntteerr  

cclluubb  tteeaammss  aanndd  rreessuullttss  ....  cchhaammppiioonnsshhiipp  eennttrriieess  ..ddaatteess  aanndd  rreessuullttss  ......  mmiidd  

wweeeekk  cclluubb  ddaayy  aaccttiivviittiieess    ..  kkeeeepp  cclloossee  ttoo  tthhee  ““MMaattcchh  RRoooomm    aanndd  yyoouurr  

BBooookklleett  ““ffoorr  iimmppoorrttaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  rree  ccoommppeettiittiivvee  bboowwllss  aatt  BBuurrnnssiiddee    

��  CCoommppeettiittiioonnss    
IInntteerr--cclluubb  ......MMeenn  aanndd  WWoommeenn  

CChhaammppiioonnsshhiippss  ......MMeenn  aanndd  WWoommeenn  

MMiidd  WWeeeekk  CClluubb  DDaayyss  ......MMeenn  aanndd  WWoommeenn  

OOnnccee  aaggaaiinn  tthhee  mmaattcchh  rroooommss  aanndd  yyoouurr  cclluubb  bbooookklleett  aarree  tthhee  kkeeyy  aarreeaass  

ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  kknnoowwlleeddggee  rree  aallll  ooff  tthhee  aabboovvee  ..    

PPlleeaassee  ddoo  nnoott  hheessiittaattee  ttoo  aasskk  yyoouurr  cclluubb  ccaappttaaiinn  oorr  mmaattcchh  ccoommmmiitttteeee  

ccoonnvveennoorrss    rree    rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  



  

TToouurrnnaammeennttss  ......vvaarriioouuss    
��  GGaallaa//TTrriipplleess//MMeeddlleeyy  //LLaaddiieess  22xx44xx22  PPaaiirrss  

CCaarrnniivvaall  BBoowwllss  MMiixxeedd  

FFeessttiivvaall  BBoowwllss  MMiixxeedd  

SSuuppeerr  SSaattuurrddaayy  MMiixxeedd  

TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  mmiidd  wweeeekk  ttoouurrnnaammeennttss  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn    ....  

AAtt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  sseeaassoonn  tteeaamm  eennttrryy  sshheeeettss  aarree  ppllaacceedd  oonn  tthhee  mmaattcchh  

rroooomm  bbooaarrddss  ..  MMoosstt  ttiimmeess  tteeaamm  eennttrriieess  aarree  rreeqquuiirreedd  ....    IIff  yyoouu  rreeqquuiirree  

aa  ppaarrttnneerr  oorr  ppaarrttnneerrss  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  ccoonnvveennoorr  oorr  yyoouurr  

cclluubb  ccaappttaaiinn..  IInn  aaddddiittiioonn  tthhee  mmiixxeedd  55ss  aanndd  mmiixxeedd  66ss  aarree  hheelldd  ......  cchheecckk  

yyoouurr  bbooookklleett  aanndd  mmaattcchh  rroooomm  bbooaarrddss  ffoorr  ddaatteess  aanndd  ccoonnddiittiioonnss..  

FFeessttiivvaall  //  CCaarrnniivvaall  BBoowwllss  aanndd  SSuuppeerr  SSaattuurrddaayy  aarree  ssoocciiaallllyy  
ccoommppeettiittiivvee  eevveennttss  wwhheerree  tteeaammss  aarree  ddrraawwnn  [[  MMoorree  iinnffoo  llaatteerr  ]]  EEnnttrryy  

sshheeeettss  wwiillll  bbee  iinn  mmaattcchh  rroooommss..  ..wwiitthh  FFeessttiivvaall  BBoowwllss  aanndd  SSuuppeerr  SSaattuurrddaayy  

eennttrriieess  ccaann  bbee  mmaaddee  tthhrroouugghh  tthhee  wweebb  ssiittee      SSeeee  yyoouurr  bbooookklleett  ffoorr  

ttoouurrnnaammeenntt  ddaatteess  

CClluubb  DDaayy  BBoowwllss  
MMeenn  ....  MMoonnddaayy  ....  WWeeddnneessddaayy  aanndd  FFrriiddaayy      

WWoommeenn  ....  TTuueessddaayy  ....  TThhuurrssddaayy    ....    

DDiissccss  bbyy  1122..4455  ppmm    ......  ppllaayy  11ppmm  

SSeeee  bbooookklleett  ppaaggee  3311  ffoorr  mmoorree  ddeettaaiillss  

GGrreeeennss  ....    
TThhee  BBoowwlliinngg  GGrreeeennss  aatt  tthhee  BBuurrnnssiiddee  BBoowwlliinngg  CClluubb  hhaavvee  aa  rreeppuuttaattiioonn  

sseeccoonndd  ttoo  nnoonnee  ..  TThhiiss  hhaass  bbeeeenn  rreeccooggnniizzeedd  tthhrroouugghh  tthhee  WWoorrlldd  BBoowwllss  

CChhaammppiioonnsshhiippss  bbeeiinngg  hheelldd  aatt  BBuurrnnssiiddee  iinn  22000088  aanndd  aallllooccaatteedd  oonnccee  aaggaaiinn  

iinn  22001166  ..    

TThheerree  aarree  ssoommee  kkeeyy  rruulleess  oonn  tthhee  bboowwlliinngg    ggrreeeenn  wwhhiicchh  aarree  oobbsseerrvveedd  bbyy  

eevveerryybbooddyy  

TThhee  dduummppiinngg  ddeelliivveerryy  ooff  yyoouurr  bboowwll  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  aatt  aannyy    ttiimmee  ..  

AApppprroovveedd  ffllaatt  bboowwlliinngg  sshhooeess  aarree  ttoo  bbee  wwoorrnn  oonn  tthhee  ggrreeeennss  aatt  aallll  ttiimmeess..    

TThhee  GGrreeeenn  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  GGrreeeenn  KKeeeeppeerr  aarree  tthhee  ssoollee  aauutthhoorriittyy  rree  

tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  ggrreeeennss  ..        

TThhee  WWhhiittee  BBooaarrdd  llooccaatteedd  iinnssiiddee  tthhee  mmaaiinn  ggaattee  wwiillll  ssuuppppllyy    tthhee  

nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  rree  ggrreeeenn  ccoonnddiittiioonnss  ..    

AAllssoo  pplleeaassee  nnoottee  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  ppllaayy  wwhhiicchh    mmoosstt  ddaayyss  cchhaannggeess  aatt  

44ppmm  ..  



AAddjjaacceenntt  iiss  tthhee  ““WWhhiittee  BBooaarrdd  ““oonn    wwhhiicchh  bbooookkiinnggss  aarree  mmaaddee  ffoorr  

ccoommppeettiittiioonn  ggaammeess  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  rriinnkk  aallllooccaattiioonn  ffoorr  tthhiiss  ggaammee  

SSmmookkiinngg  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  oonn  tthhee  ppllaayyiinngg  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  ggrreeeennss    

aanndd  iiss  oonnllyy  ppeerrmmiitttteedd  iinn  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  aarreeaass  wwiitthhiinn  tthhee  cclluubb  

ssuurrrroouunnddss  ..........    PPlleeaassee  cchheecckk  ffoorr  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  aarreeaass      

  

DDrreessss  CCooddee  //  CClluubb  SShhiirrttss  
DDrreessss  ccooddee  ooff  wwhhiitteess  oorr  tthhee  aapppprroovveedd  CClluubb  UUnniiffoorrmm  mmuusstt  bbee  wwoorrnn  aatt  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttiimmeess      

**AAllll  SSaattuurrddaayy  CChhaammppiioonnsshhiippss  pplluuss  

  **AAllll  DDaayy  TToouurrnnaammeennttss  

**AAllll  iinntteerrcclluubb  eevveennttss  wwhheerree  yyoouu  aarree  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  BBuurrnnssiiddee  BBoowwlliinngg  

CClluubb..    

DDrreessss  ccooddee  ffoorr  ½½  ddaayy  ttoouurrnnaammeennttss  iiss  ttiiddyy  ddrreessss  ooff  GGrreeyy  TTrroouusseerrss  aanndd  

wwhhiittee  sshhiirrtt  

  

BBuurrnnssiiddee  JJaacckkeett  aanndd  OOvveerr  TTrroouusseerrss  
WWhhiillee  SSttoocckkss  llaasstt  tthhee  aapppprroovveedd  BBuurrnnssiiddee  JJaacckkeett  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  

BBuurrnnssiiddee  MMeemmbbeerrss  ..    SShhoouulldd  tthhee  ppllaayyeerr  rreessiiggnn  ffrroomm  tthhee  BBuurrnnssiiddee  CClluubb  ,,  

tthhee  JJaacckkeett  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  CClluubb  MMaannaaggeemmeenntt..  

  

BBuurrnnssiiddee  HHoott  LLiinnee    
TToo  aallll  mmeemmbbeerrss  oonn  iinntteerrnneett  aa  mmeetthhoodd  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthhiinn  BBuurrnnssiiddee  

iiss  tthhee  HHoott  LLiinnee..  TThhee  HHoott  LLiinnee    iiss  ddiissppaattcchheedd  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss  aanndd  iiss  

pprroovviinngg  ttoo  bbee  aann  eexxcceelllleenntt  mmeeaannss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  cclluubb  ..    

FFoorr  mmeemmbbeerrss  nnoott  oonn  tthhee  iinntteerrnneett......    ccooppiieess  ooff  tthhee  HHoott  lliinnee  aarree  aavvaaiillaabbllee  

iinn  ttwwoo  llooccaattiioonnss    

[[11]]  FFoollddeerr  oonn  tthhee  wwaallll  iinn  LLaaddiieess  lloocckkeerr  RRoooomm      

[[22]]  FFoollddeerr  uunnddeerr  tthhee  ssttaaiirrss  ooppppoossiittee  tthhee  mmeennss  mmaattcchh  rroooomm  

SSeeccuurriittyy  
AAllll  BBuurrnnssiiddee  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  eennssuurree  tthhee  bbuuiillddiinngg  iiss  

sseeccuurree  ..  PPlleeaassee  bbee  ddiilliiggeenntt  aatt  aallll  ttiimmeess  

  

  

  

  

  



FFaacciilliittiieess  ......  LLoouunnggee  
WWee  hhaavvee  aa  ssuuppeerrbb  rraannggee  ooff  ffaacciilliittiieess  aatt  BBuurrnnssiiddee  wwhhiicchh  aarree  uusseedd  bbyy  aa  wwiiddee  

rraanncchh  ooff    ggrroouuppss  ....  RRoottaarryy  //KKiiwwaanniiss  //SSoocciiaall  EEvveennttss  //CCoorrppoorraattee  ......  PPlleeaassee  cclliicckk  

oonn  ““FFaacciilliittiieess  ‘‘oonn  tthhee  wweebb  ssiittee  ..  

..wwwwww..bbuurrnnssiiddeebboowwlliinnggcclluubb..ccoomm  

ttoo  rreevviieeww  tthhee  ffeeaattuurreess  aavvaaiillaabbllee  aanndd  aarrrraannggee  aa  bbooookkiinngg    

pplleeaassee    mmaakkee  ccoonnttaacctt  wwiitthh    CClluubb  MMaannaaggeerr  KKeenn  HHaawwoorrtthh  ffoorr  mmoorree  

iinnffoorrmmaattiioonn  

CClluubb  MMaannaaggeerr  ......AAss  jjuusstt  rreeccoorrddeedd  CClluubb  MMaannaaggeerr  KKeenn  HHaawwoorrtthh  aappaarrtt  ffrroomm  

bbeeiinngg  tthhee  cceennttrree  ddeelleeggaattee  aatttteennddss  ttoo  aallll  cclluubb  bbooookkiinnggss  ..  BBaarr  RRoosstteerr’’ss  eettcc  eettcc    

BBaarr  DDuuttyy  AAllll  mmaallee  mmeemmbbeerrss  aatt  ssoommee  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  aarree  aasskkeedd  ttoo  

aassssiisstt  wwiitthh  BBaarr  DDuuttyy  ......  CCoonnttaacctt  wwiillll  bbee  mmaaddee  aatt  aa  ffuuttuurree  ttiimmee  

CClluubb  MMaaiill  BBooxx  ....IIss  llooccaatteedd  oouuttssiiddee  tthhee  CClluubb  OOffffiiccee  iinnttoo  wwhhiicchh  ccaann  bbee  

ppllaacceedd  mmoonniieess  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  SSuubbssccrriippttiioonnss  eettcc  pplluuss  ppaayy  aabbllee  GGrreeeenn  FFeeeess  

CClluubb  OOffffiiccee  ....  IIss  uusseedd  pprriimmaarriillyy  bbyy  tthhee  BBuurrnnssiiddee  SSeeccrreettaarryy  aanndd  TTrreeaassuurreerr  

pplluuss  aapppprroovveedd  sseenniioorr  mmeemmbbeerrss  uussiinngg  tthhee  iinntteerrnneett  ffaacciilliittiieess  

GGrreeeenn  FFeeeess  ......AArree  ppaayyaabbllee  bbyy  aallll  ccaassuuaall  ppllaayyeerrss    aanndd  ssoocciiaall    mmeemmbbeerrss    ........    

$$55  iiss  tthhee  ggrreeeenn  ffeeee  wwhhiicchh  sshhaallll  ddeeppoossiitteedd  iinn  aann  eennvveellooppee  iinnttoo  tthhee  CClluubb  MMaaiill  

BBooxx  ..    

AAnnnnuuaall  SSuubbssccrriippttiioonnss  ......  DDuuee  bbyy  aallll  mmeemmbbeerrss  ppaayyaabbllee  oonn  11sstt  AAuugguusstt  aanndd  

ppaaiidd  pprriioorr  ttoo  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  ppllaayyiinngg  sseeaassoonn  

CClluubb  BBoowwllss  //  SShhooeess  ....      FFoorr  ccaassuuaall  ..nneeww  mmeemmbbeerrss  cclluubb  bboowwllss  aanndd  sshhooeess  

aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aa  lliimmiitteedd  ppeerriioodd  ......PPlleeaassee  eennqquuiirree  ffoorr  mmoorree  ddeettaaiillss  

EExxeeccuuttiivvee  GGoovveerrnnaannccee  ....  PPrreessiiddeenntt....  VViiccee  PPrreessiiddeenntt....  SSeeccrreettaarryy  ....  
TTrreeaassuurreerr  ....  55  EExxeeccuuttiivvee  MMeemmbbeerrss——EEaacchh  eexxeeccuuttiivvee  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  vvaarriioouuss  

ppoorrttffoolliiooss  ..........    

TThhee  MMeennss  aanndd  LLaaddiieess  CClluubb  CCaappttaaiinnss  aarree  eexx  ooffffiicciioo  

  

  

  

  

  


