Nederlandse Bowling Federatie
Bowlen.nl is een gezamenlijk merk van de NBF en de NVB

VOORSTEL BESTUUR

1 Wijziging procedure aanvraag toernooi erkenning

Onderwerp: Wijziging procedure aanvraag toernooi erkenning
Met ingang van het seizoen 2012-2013 zal de procedure worden gewijzigd met betrekking tot
het aanvragen van een erkenning van toernooien. In de nieuwe opzet wordt geen erkenning
meer verleend voor het type toernooi (bv. scratch of handicap) maar kan u een aanvraag
doen voor een bepaald dienstenpakket. Op deze wijze hopen we het aanbod van illegale
toernooien inzichtelijk te maken en te beperken. Tevens willen wij u die diensten te leveren
waar u prijs op stelt tegen een aantrekkelijk tarief. De keuzemogelijkheden:
Aanvraag klasse 3 toernooi  Pakket 3  Slechts € 75,00
Vermelding op de NBF Wedstrijdkalender
Vermelding op de NBF Website (evenementenrubriek)
Deze klasse is bedoeld voor toernooien die vanwege hun opzet, speelwijze of het gebruikte
bowlingcentrum nooit een officiële erkenning kunnen krijgen. Met een aanvraag voor een
klasse 3 waardering kunnen zij de bekendheid van hun toernooi vergroten hetgeen wellicht
meer deelnemers oplevert.
Doordat vanaf nu “illegale” toernooien in de wedstrijdkalender kunnen worden opgenomen
biedt de wedstrijdkalender voor NBF -leden een completer overzicht van alle georganiseerde
bowlingtoernooien in Nederland.
Aanvraag klasse 2 toernooi  Pakket 2  Slechts € 180,00
Vermelding op de NBF Wedstrijdkalender
Vermelding op de NBF Website (evenementenrubriek)
Banner op de NBF Website t.w.v. € 55,00
Afgifte officiële erkenning
Mogelijkheid tot aanvraag bijzondere sportresultaten
Verwerking van scoreresultaten voor het pasgemiddelde
Toernooien met een “klasse 2 “ waardering worden gespeeld volgens het NBF
Sportreglement waarbij de organisatoren een “standaard” dienstenpakket ontvangen.
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Aanvraag klasse 1 toernooi  Pakket 1  Slechts € 250,00
Vermelding op de NBF Wedstrijdkalender
Vermelding op de NBF Website (evenementenrubriek)
Banner op de NBF Website t.w.v. € 55,00
Afgifte officiële erkenning
Mogelijkheid tot aanvraag bijzondere sportresultaten
Verwerking van scoreresultaten voor het pasgemiddelde
Mailing door NBF naar onze leden en verenigingen d.m.v. nieuwsbrief
Mogelijkheid tot gebruik van toernooimodule MijnNBF
Aanlevering actueel ledenoverzicht (pasnummers,gemiddelden)
Toernooien met een “klasse 1 “ waardering worden gespeeld volgens het NBF
Sportreglement waarbij de organisatoren een “aanvullend” dienstenpakket ontvangen.
Eén van de extra diensten is een mailing aan alle NBF-leden middels onze nieuwsbrief.
Daarnaast bevat dit pakket de mogelijkheid om deelnemers aan uw toernooi te laten
inschrijven via Mijn NBF. Ook ontvangt de organisator een actueel NBF ledenoverzicht
waardoor het verwerken van de inschrijvingen veel makkelijker en sneller zal verlopen.

Enkele aanvullende gegevens:
Wanneer een organisator van een toernooi (klasse 1 of 2) ervoor kiest om op één of
meer artikelen van het NBF Sportreglement dispensatie te ontvangen, dan kost hen
dat € 25,00 extra.
Een organisator van een jeugdtoernooi ontvangt 50% korting op pakket 1 of 2.
Het is NBF- leden ten strengste verboden om aan toernooien deel te nemen die
niet als klasse 1,2 of 3 zijn aangemerkt op straffe van artikel 501, lid 2 van het
NBF Sportreglement (melding tuchtcommissie).
Hier zal streng op worden nagezien!
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