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Werkgroep Reglementen samenstellen (dit n.a.v. het gesprek met de ESBC)

6

De geluidsbanden van de vorige bondsvergadering worden afgeluisterd en
de letterlijke tekst zal in het verslag van06-11-2010 worden opgenomen

6

nagaan of de aangekondigde en aangenomen aanpassingen in de statuten
van 11 januari 2011 zijn doorgevoerd
Contact opnemen met mevrouw Schriemer over de hulp die zij wenst inzake
de Gehandicaptensport
Opzetten rondje Nederland en hierbij o.a. mijnNBF behandelen. De kunnen
wellicht gecombineerd worden met RCT-bijeenkomsten waar dan ook het
NBF bestuur aanwezig is
Bij het publiceren van de besluitenlijst ook de wijzigingsvoorstellen linken
op de website
Nadenken over de optie van een soort management samenvatting in plaats
van het huidige voorwoord voor het Financieel jaarverslag
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Lage eigen bijdrage van € 600,- toelichten
Presentatie van de Task Force toevoegen aan de notulen van deze
vergadering
13 Toesturen van de notulen één tot anderhalve maand na de
bondsvergadering
13 Ook de actie- en de besluitenlijst van de bondsvergadering publiceren op de
website
15 In november moet er een Topsportbeleidsplan op de agenda van de
bondsvergadering
17/18 Doorvoeren van tekstuele wijziging in artikel 23: van guldens naar euro`s en
kwalificatie i.p.v. qualificatie
18 In het evenementenplan: Gelijktrekken van de minimale en maximale
aantallen dames en heren bij de regionale stedenontmoeting en de 50 plus
stedenontmoeting
19 Toevoeging (1.2.3.c) `als de vereniging dat toestaat` bij de
verenigingskampioenschappen schrappen
19 Hoe veel leden `gaan` er in een stem? Dit is in de statuten geregeld. Het
artikel wordt opgestuurd
19 Beleidsplan 2009-2012 op de website publiceren
19

Op de website vermelden dat Dhr. Zandboer penningmeester van de NBF is

Nummer
Adviezen vanuit de Task Force zoals besproken juni 2011
1 Opleidingen voor bowlers. Ontwikkelen van een opleiding voor bowlers,
waarbij bowlers van elk niveau zich kunnen ontwikkelen. Op dit moment
wordt er binnen de Bowling Acadamy niet een dergelijke opleiding
aangeboden
2 Coaching van de jeugd. Niveau 3-trainers moeten zich regionaal gaan
inzetten om de jeugd te gaan coachen. De NBF moet dit gaan coördineren.
Op deze manier worden talenten sneller opgemerkt en begeleid
3

4

5

6

Aangenomen: Actie NBF
Ja
Voor punt 1 tot en met 4 moet één werkgroep
worden samengesteld, die deze adviezen verder
gaat uitwerken en naar de mogelijkheden gaat
kijken.
Ja
Voor punt 1 tot en met 4 moet één werkgroep
worden samengesteld, die deze adviezen verder
gaat uitwerken en naar de mogelijkheden gaat
kijken.
Nieuwe opleidingen. Er moeten nieuwe trainersopleidingen ontwikkelt
Ja
Voor punt 1 tot en met 4 moet één werkgroep
worden op niveau 4 (technisch begeleider en talentontwikkeling) en niveau
worden samengesteld, die deze adviezen verder
5 (topsport coach).
gaat uitwerken en naar de mogelijkheden gaat
kijken.
Bijscholingen. Structureel bijscholen van trainers op ieder niveau. Het advies Ja
Voor punt 1 tot en met 4 moet één werkgroep
is om voor wedstrijdleiders periodiek een bijscholing te organiseren.
worden samengesteld, die deze adviezen verder
gaat uitwerken en naar de mogelijkheden gaat
kijken.
Omschrijving wijzigen. De Task Force stelt voor de naam
Ja
Aanpassen
‘Verenigingsondersteuning’ te wijzigen in ‘Bowling Promotie en
ondersteuning’
RCT’s. Het aansturen van de RCT’s vanuit het bondsbureau moet beter. Het Ja
Bezoeken van RCT en meer communicatie met
moet een speerpunt van de NBF worden om de RCT’s te verbeteren en te
de vrijwilligers in deze werkgroepen
bemannen

7 Decentrale bijeenkomsten. Om een beter contact te krijgen met de
verenigingen en de RCT’s, moeten er regionale bijeenkomsten
georganiseerd worden in het land
8 Ronde Tafelgesprek. Het advies is om in plaats van het Ronde Tafel gesprek,
zou de NBF regionaal kunnen inventariseren wat de meningen zijn
(bijvoorbeeld tijdens een RCT vergadering)
9 Website. Alle informatie welke nog niet op de nieuw website staat,
overzetten vanaf de oude website. Daarna moet de oude website niet meer
zichtbaar zijn
10 Grijze leden. De NBF moet strenger gaan optreden naar verenigingen met
grijze leden. Het advies is verenigingen boetes op te leggen wanneer er
geconstateerd wordt dat er grijze leden zijn

Ja

Rondjes Nederland organiseren

Ja

Uitnodigen voor gesprek

Ja

Nakijken of dit technisch haalbaar is, alles wat
kan zo spoedig mogelijk overzetten naar de
nieuwe omgeving.
Hier moet actie op ondernomen worden.
Verenigingen aanspreken op het moment dat er
het vermoeden is dat er grijze leden zijn.

11 Bowlingondernemers. Het overleg met de bowlingondernemers moet
geïntensiveerd worden (de Task Force geeft als voorbeeld het laten spelen
van huisleagues onder de vlag van de NBF)

Ja

Akkoord, maar moeten nog kijken naar
mogelijkheden. Er is al een steeds intensievere
samenwerking tussen de NVB en NBF.

12 Bedrijfleagues. Spelers van een bedrijfsleague moeten een kleine bijdrage
per game betalen aan de NBF. Dit kan aan het einde van het seizoen
resulteren in een speciaal NBF lidmaatschap waardoor het ledental van de
NBF gaat stijgen
13 Mijn NBF. Een extra functionaliteit inbouwen in MIJNNBF waarmee
verenigingen hun leden kunnen aanschrijven. Verder is het verzoek om alle
leden per een bepaalde datum automatisch de status ‘wachtend’ te geven
om te voorkomen dat verenigingen onnodig financieel belast worden.

Ja

Dit vraagt nader onderzoek, maar zijn al wel
gesprekken over het binden van deze bowlers
aan de NBF

Ja

Dit vraagt behoorlijk nader onderzoek. Voor
Verenigingen is de Wachtstatus een uitstel van
betaling. Dit neemt dus niet een onnodige
financiële belasting weg.

Ja

14 Herzien van het Topsportbeleid. De Task Force adviseert dringend het
Ja
huidige topsportbeleid in zijn geheel te herzien in overleg met alle betrokken

Voor punt 14 tot en met 17 moet een werkgroep
zo spoedig mogelijk worden ingericht.

15 Opleiding. Team Holland moet niet gebruikt worden om bowlers op te
leiden. Een talentvolle bowler is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar
opleiding. De NBF kan hierbij hulpmiddelen aanreiken in de vorm van
bijvoorbeeld landelijke trainingen. Op basis van deze trainingen selecteren
de coaches vervolgens de leden van Team Holland

Ja

Voor punt 14 tot en met 17 moet een werkgroep
zo spoedig mogelijk worden ingericht.

16 Team Holland. Team Holland moet de selectievijver zijn voor de coaches. Er Ja
moeten duidelijke normen worden vastgelegd in een Proeve van
Bekwaamheid
17 Kosten. Task Force vindt dat de verhouding breedtesport/topsport dient te Ja
worden gehandhaafd

Voor punt 14 tot en met 17 moet een werkgroep
zo spoedig mogelijk worden ingericht.

18 Financiële vastlegging. De Task Force stelt voor om in de toekomst de
financiën uitgebreider te rapporteren in de vergaderstukken voor de
bondsvergadering
19 Financieel vragenuur. In navolging van bovengenoemd advies, stelt de Task
Force voor om voorafgaand aan de Bondsvergadering een financieel
vragenuur te beleggen waarbij de penningmeester en de directeur vragen
beantwoorden naar aanleiding van het uitgebreide financiële verslag

Dit is reeds in uitvoering en tot dus ver na
tevredenheid.

Ja

Voor punt 14 tot en met 17 moet een werkgroep
zo spoedig mogelijk worden ingericht.

Nee

20 Notulencommissie. De Task Force stelt voor om een notulencommissie in te Nee
stellen welke verantwoordelijk is voor de redactie van de notulen van de
Bondsvergadering
21 Belangrijke onderwerpen. Het NBF bestuur moet zorgvuldiger afwegen
Ja
welke onderwerpen besproken worden tijdens de Bondsvergadering.
Vervolgens moet er zorgvuldiger omgegaan worden met de actiepunten van
een Bondsvergadering. Vaak wordt er in een volgende Bondsvergadering
geconstateerd dat punten niet zijn uitgevoerd
22 Actiepuntenlijst. In navolging op bovenstaand punt, stelt de Task Force voor Ja
om een actiepuntenlijst van de Bondsvergadering op te stellen en deze te
publiceren
23 Verslag. De Task Force vraagt van de Financiële Commissie om een
Ja
duidelijker vastlegging van de geconstateerde feiten
24 Reglement Financiële Commissie. De Task Force is van mening dat het
Ja
financieel reglement tijdens de Bondsvergadering besproken en
goedgekeurd moet worden. Nu is dit alleen door het bestuur gedaan

Dit is punt is al in uitvoering

Geen uitleg nodig

De FC zal een beter en onderbouwd verslag
maken voor de Bondsvergadering
Op dit moment in behandeling al.

25 Statuten Financiële Commissie. In de statuten staat sinds de
Ja
Bondsvergadering van 11 november 2011 vermeld dat de Financiële
Commissie om advies wordt gevraagd in voor de NBF risicovolle financiële
aangelegenheden. De Task Force vindt dit een ongewenste inperking van de
invloed van de Financiële Commissie en is van mening dat deze
statutenwijziging moet worden teruggedraaid

Dit is al afgehandeld, volgt nog correctie AdV.

