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NBF:
Voor de bowler en de
bowlingvereniging
De NBF wil goede diensten bieden aan bowlers en verenigingen.
We zoeken dus steeds naar antwoorden op de vragen “Wat wil de
bowler eigenlijk?” en “Met welke diensten is de bowlingvereniging
goed geholpen?”. Dit is vaak het onderwerp van gesprek binnen
het bestuur en op het bondsbureau. Die gesprekken leveren tal van
ideeën op. Maar werken die ook in de praktijk?
Om daar achter te komen, hebben we in het voorjaar van 2014 een
aantal bowlingverenigingen bezocht. Met de bestuurders hebben
we gesproken over de bowlingsport, de verenigingen en de federatie
en over kansen om te groeien. We hebben geluisterd naar de ideeën
die bij de bestuurders leven. We hebben bestuurders gevraagd wat
zij van onze ideeën vinden.
Wat we vooral geleerd hebben, is dat bowlers geen moeite hebben
om te betalen voor concrete diensten die zij als individu afnemen.
Een competitiespeler betaalt ‘gewoon’ mee aan wat het kost om
een goede competitie te organiseren en uit te voeren met alles wat
daarbij komt kijken.
Een heel ander verhaal is het meebetalen aan de meer algemene
diensten: communicatie, verenigingsondersteuning, opleidingen,
ondersteuning bij vrijwilligersbeleid en verdere ontwikkeling van
MijnNBF voor het verwerken van huisleagues en toernooien. Deze
komen ten goede aan de hele bowlingsport, maar ze zijn lastig in
klinkende munt te vertalen voor één bowler. Helaas zijn er nogal wat
zogenaamde grijze bowlers die wél bowlen bij een NBF-vereniging,
maar vinden dat zij niet hoeven mee te betalen aan die diensten.

Wát kunnen we die bowlers bieden, waardoor ze wél de meerwaarde
van de NBF ervaren? Dat is de vraag die in onze gesprekken steeds
weer aan de orde kwam.
Nogmaals mijn dank voor de bestuurders van de bowlingverenigingen
die ons gastvrij ontvangen hebben. Bovendien wens ik u veel
leesplezier toe met dit Jaarverslag 2013 / Jaarplan 2015.
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Jaarverslag 2013
Onderzoek: meten is weten
In 2013 hebben ruim 70 verenigingen deelgenomen aan
onze Verenigingsmonitor en ruim 600 bowlers aan onze
Top 10 Ergernissenmeting.
De Verenigingsmonitor geeft ons inzicht in de
ondersteuningswensen van onze verenigingen. Uit de Top
10-meting blijkt onder meer dat onze leden meer toezicht
op oliepatronen in de nationale leagues willen en dat
er ruimte is voor verbetering van de sfeer en sportiviteit
tijdens wedstrijden.

G-bowlen

Competities

In 2013 hebben we gehandicapten als doelgroep
beter in kaart gebracht. We hebben gebouwd aan
een netwerk van verenigingen, stichtingen en
instellingen en geïnventariseerd hoeveel mensen
met een beperking de bowlingsport regelmatig
beoefenen.

Op verzoek van de spelers is de NBF in 2013-2014 gestart met een mixed
Trioleague, met name vanwege de reisafstanden en de terugloop in deelname
aan de NDTL. Nu bleven er twee klassen NDTL over, de overige damesteams
zijn ingedeeld bij de heren.

Er is bij de betrokkenen behoefte aan
kennisuitwisseling en onderlinge competities. Met
Sichting BAS zijn we gestart met de organisatie
van een Nederlands kampioenschap G-bowlen.

Voor de Nationale League was dit seizoen een tussenjaar. De NL Vijfmans
startte met twee poules waarvan de beste zes teams in de play-offs om de
landstitel strijden.
Tijdens de interland Nederland – België hebben de eerste gesprekken over
een gezamenlijke competitie plaatsgevonden.

Topsport
In 2013 werd bekend dat de NBF geen subsidie
krijgt voor een full time topsportprogramma.
Desondanks namen we deel aan het ECC
2013, de QubicaAMF World Cup en het WK
2013, waar o.a. Lisanne Breeschoten en Alex
de Vries (WK-top 16) individuele topprestaties
neerzetten.
Talentontwikkeling in de regio heeft in 2013
meer aandacht gekregen en er is een begin
gemaakt om landelijke dekking te realiseren.

Sportparticipatie
De Ton Zandboer Cup is in 2013 uitgebreid met een handicap-editie. In deze nieuwe vorm kunnen bowlers van alle niveaus deelnemen
aan de Cup. Tevens heeft de NBF een test gedaan om bowlers bij een bowlingcentrum te registreren. Dit project sluit in 2014 aan bij het
pinfall project.
De NBF heeft in 2013 meer energie gestoken in de promotie van het NK Schoolbowlen. Dit heeft geresulteerd in meer deelnemende
scholen.
In 2013 heeft de NBF nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers. Een gezamenlijke naam,
Bowlen.nl, voor website en magazine is hier een resultaat van.

Balans
Balans per 31 december 2013 (na verwerking saldo van baten en lasten)
		31 december 2013		 31 december 2012
Activa
Vaste activa
Inventaris		

18.797 		

26.064

4.012 		

3.555

Voorraad
Voorraad		
Vorderingen
Vorderingen		

88.647 		

134.520

Liquide middelen		

401.876 		

398.429

		

513.332 		

562.568

Passiva
Kapitaal Nederlandse Bowling Federatie		145.292

-74.657

219.949

20.860 		

20.860

Voorzieningen
Voorzieningen		
Kortlopende schulden
Subsidieverplichtingen

8.190 		

0

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.502 		

14.234

257.004 		

271.394

80.484 		

36.131

Vooruitontvangen gelden
Overige schulden

		

347.180 		

321.759

		

513.332 		

562.568

Vaste activa:
De vaste activa bestaat uit kantoorinventaris,
computers , livestream- en
geluidsapparatuur.

Kapitaal:
Het boekjaar 2013 is afgesloten met negatief
resultaat van € 74.657. Daardoor neemt het
kapitaal af van € 219.949 naar € 145.292.

Belastingen en premies:
Dit bedrag bestaat uit nog te betalen
loonheffing en teveel betaalde
pensioenpremie.

Voorraad:
De voorraden betreffen promotiemateriaal,
kleding en passen.

Voorzieningen:
Automatisering € 9.860,
marketingstimuleringsfonds € 6.000,
baanhuur regio € 5.000.

Vooruitontvangen gelden:
Hier staat de vooruitontvangen contributie,
administratiekosten toernooien en borgsom
nationale leagues.

Subsidieverplichtingen:
NOC*NSF heeft in 2013 100% uitgekeerd.
Door niet reallocatie van deze gelden
schuldpost van € 8.190.

Overige schulden:
Deze post betreft de crediteuren, te betalen
vakantiegeld en overige nog te betalen
kosten.

Vorderingen:
De vorderingen bestaan uit de debiteuren,
te ontvangen wedstrijdgelden en voorschot
Sportcluster Veenendaal.

Ledenaantal:
			31-12-2013
vrouwen
mannen
totaal
Leden tot en met 17 jaar
230
671
901
Leden vanaf 18 tot en met 21 jaar
124
361
485
Leden vanaf 22 jaar tot en met 64 jaar
2.382
6.002
8.384
Leden vanaf 65 jaar
548
1.082
1.630
3.284
8.116
11.400

31-12-2012
totaal
951
510
9.243
1.629
12.333

Verlies- en Winstrekening
Omschrijving
Kosten organisatie

Resultaat

Begroting

2012

2013

Resultaat Begroting
2013

2014

Begroting
2015

Personeel

Reorganisatie personeel

342.460

304.000

362.121

305.000

277.000

Huisvesting

Energiekosten

34.770

32.000

36.449

34.100

34.100

Bureau & organisatie

Hoger ivm afwikkeling contracten

75.713

67.300

88.827

65.000

62.800

3.364

11.000

7.661

4.250

6.250

681

500

-3.496

500

500

456.988

414.800

491.561

408.850

380.650

Bestuur, commissies
Districten

Meer inkomsten door
meer teams e.d.

Totaal
Opbrengsten organisatie
Doorberekende personeelskosten Minder doorbelast door

2012

2013

2013

2014

2015

299.598

149.700

114.700

111.700

112.700

398.243

389.000

372.387

356.000

349.000

96.279

107.000

113.541

120.000

105.000

geen fulltime topsport
Contributies

Daling in aantal leden
met ongeveer 900

Subsidies

Hoger door marketingrechten

Overige opbrengsten
Totaal
Kosten producten en diensten
Magazines

Contract afkoop

Marketing en PR
VO

Hoger door pinfall project en VSK

NBF Evenementen

Hogere lasten dan begroot

Opleidingen

Minder deelname opleidingen

Totaal
Opbrengsten producten en diensten

31.833

5.000

4.403

5.000

3.500

825.953

650.700

605.031

592.700

570.200

2012

2013

2013

2014

2015

50.505

61.000

71.879

36.500

35.000

7.439

3.500

7.052

12.500

13.500

91.891

72.000

105.294

96.000

80.373

172.001

168.750

184.526

149.450

169.600

36.365

42.100

36.237

39.150

34.000

358.201

347.350

404.989

333.600

332.473

2012

2013

2013

2014

2015

Magazines

Geen NVB contract meer

30.000

0

24

0

0

VO en ledenservice

Subsidie VSK en pinfall project

41.731

22.000

59.422

28.000

20.500

176.276

165.850

176.370

144.200

165.050

6.921

6.600

2.790

6.600

2.500

254.928

194.450

238.607

178.800

188.050

NBF Evenementen

Meer deelname dan begroot

Opleidingen

Minder deelname dan begroot

Totaal
Projecten
Jeugd
Topsport evenementen

Geen fulltime topsport. Saldo WK

2012

2013

2013

2014

2015

23.729

0

806

2.500

0

-648.348

83.000

20.939

2.373

21.000

en AMF
Topsport trainingen

844.176

0

0

24.127

24.127

Totaal

219.557

83.000

21.745

29.000

45.127

Resultaat

46.135

0

-74.657

50

0

De NBF heeft zich geconformeerd aan de Code Goed Sportbestuur. Het doel van deze door NOC*NSF ontwikkelde code is het
waarborgen van de bestuurlijke integriteit en transparantie van de georganiseerde sport. In de bestuursvergadering van november
2013 zijn de dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur opnieuw nagelopen. Hiermee samenhangende reglementen zijn gecheckt
op actualiteit, waarna geen wijzigingen nodig bleken te zijn. De organisatie heeft in 2013 toegezien op de naleving van de NBFgedragscode Goed Sportbestuur. Dit document wordt actief bij nieuwe bestuurders onder de aandacht gebracht.

Jaarplan 2015
Organisatie
Het bestuur is weer op volle
sterkte en het wordt bij zijn
taken ondersteund door vier
adviescommissies: Commissie
Beheer Reglementen,
Topsportcommissie,
Breedtesportcommissie en
Opleidingscommissie)
De vaste kern aan personeel
wordt kleiner, maar binnen
het Sportcluster Veenendaal
kan de NBF op maat expertise
inhuren als dat nodig is.

Lidmaatschap

Verenigingsondersteuning

“Hoe kunnen we meer meerwaarde geven aan het lidmaatschap van
de NBF?” Uit die vraag is het idee ontstaan om nog slechts één type
lidmaatschap te bieden. Iedereen betaalt dezelfde bijdrage aan de
NBF en elke bowler mag dan dus aan elk toernooi meedoen. De
begroting 2015 is op dit idee gebaseerd. In de bondsvergadering
leggen we het voorstel in detail voor aan de leden.

Ook in 2015 zetten we in op de relatie met verenigingen.
In 2014 hebben de eerste verenigingen deelgenomen aan
workshops Sportief Besturen en Besturen met een visie. In
2015 worden evenzoveel verenigingen ondersteund in het
ontwikkelen van beleid.

Bezien wordt het bondsmagazine in 2015 in een andere vorm aan te
bieden.

De VO-pagina op nbf.bowlen.nl is een levendig platform
waar verenigingen elkaar kunnen vinden en kennis en
goede voorbeelden kunnen uitwisselen.

Wedstrijdzaken

Topsport en talentontwikkeling

In 2014-2015 starten we met een gezamenlijke
Vijfmanscompetitie met Belgische teams. In 2015 gaan we
de eerste ervaringen evalueren en waar mogelijk brengen
we verbeteringen aan voor een nieuw seizoen.

In 2015 kunnen talenten uit het hele land in de regio aansluiten bij een
van de vijf jeugdselecties. Deze selecties werken samen aan gelijke
programma’s en criteria.

De NMTL en NDTL worden op dezelfde manier
georganiseerd als het voorgaande seizoen. We willen
NBF-evenementen meer uitstraling geven, zowel voor
deelnemers als voor de buitenwacht.

Vanuit de NBF nemen we deel aan het EK Jeugd en EK Heren. De teams
komen twee maanden voor het evenement bij elkaar ter voorbereiding.
Daarnaast draait een trainingsaanbod waarbij ‘open inschrijving’ geldt
voor toppers.

Opleidingen
De drempel om aan een trainersopleiding deel te nemen moet
omlaag. We willen met een kwalitatief sterke én aantrekkelijke
opleiding trainers en wedstrijdleiders met een goed gevoel ‘de
baan op sturen’.
In 2015 onderzoeken we nieuwe samenwerkingsverbanden, ook
buiten de landsgrenzen, om de kwaliteit van de kaderopleidingen
een impuls te geven en de inhoud en continuïteit van de
opleidingen te waarborgen.

Uit het land
Bowlingvereniging Assen
De verenigingsbestuurders waarmee gesproken is vertelden
dat zij destijds bij BV Assen terechtkwamen vanuit het
bedrijfsbowlen. Vanuit die persoonlijke ervaring zijn zij ervan
overtuigd dat er kansen liggen om meer bedrijfsbowlers naar
de vereniging te krijgen. “Daarvoor is het nodig dat de NBF een
ruimer pakket aan diensten beschikbaar stelt aan bowlers in het
algemeen. Daardoor zouden bedrijfsbowlers mee kunnen doen
met C-toernooien bij andere clubs in de regio. En hetzelfde geldt
dan meteen voor de huisleague-bowlers!”, aldus de bestuurders.
Bij BV Assen geloven ze niet zo in al die verschillende typen
lidmaatschappen. Iedereen zou gewoon overal aan mee moeten
kunnen doen. “Dat is voor de clubs ook beter, want dan krijg je je
toernooien sneller vol,” aldus de bestuurders.
BV Assen heeft een goede relatie met de ondernemer van het
bowlinghuis waar de vereniging speelt. Voor die ondernemer
houdt de vereniging de administratie en standen bij van het
bedrijfsbowlen dat de ondernemer aanbiedt.

Bowlingvereniging Zwijndrecht
Sittardse Bowlingvereniging
In Zwijndrecht spraken we met bestuurders van zowel
Bowlingvereniging Zwijndrecht als van zustervereniging
Recreatievereniging Zwijndrecht. In de eerste zijn de
competitiebowlers verenigd; in de tweede vinden recreatieve
bowlers een plek.
Ook hier komt het gesprek weer op die meerwaarde van het
lidmaatschap. Verschillende ideeën worden besproken, maar
volgens de verenigingsbestuurders is het nauwelijks mogelijk
om als bond aan recreatieve bowlers iets te bieden dat ze a.) nu
nog niet hebben en b.) waar ze een bijdrage voor over hebben.
Dat bijvoorbeeld de scores van de recreatieve bowlers
bijgehouden worden met software die (uitsluitend) door de
competitiebowlers betaald wordt..? Ja, dat klopt wel. Maar
daar gaat een ‘grijze bowler’ echt geen geld voor betalen. De
vereniging ziet die infrastructuur als iets vanzelfsprekends, iets
dat er ‘gewoon is’.

Vanuit de Sittardse Bowlingvereniging deden twee
clubbestuurders het woord. Duidelijk werd al snel dat het
bestuur erg actief is met van alles. Niet altijd even planmatig,
maar wel recht uit het hart. Ook met hen spraken we over de
meerwaarde van het lidmaatschap van de NBF. Volgens de
Sittardse clubbestuurders is dat lang niet voor elke bowler
duidelijk. Natuurlijk, voor een competitiespeler moet veel
georganiseerd worden, maar daar betaalt hij dan ook voor.
Aan de relatie met de ondernemer van het bowlinghuis in
Sittard werkt de vereniging keer op keer. De ondernemer zoekt
heel proactief de bedrijfsbowler op in de markt en bedient
deze ook – soms onder het tarief van de vereniging. Dat levert
een lastige situatie op voor de vereniging.

Bowlingvereniging Heiloo
Bijna het voltallige bestuur van BV Heiloo zat klaar om met ons
van gedachten te wisselen. Allerlei zaken kwamen daarbij aan
de orde. Onder meer vertelden de bestuurders dat ze eigenlijk nooit naar de bondsvergadering van de NBF komen. “Er
wordt daar toch niet naar ons geluisterd”, zo luidde de stellige
overtuiging. Daarnaast ervaren zij de afstand tot de landelijke
bond als groot. In theorie zou die overbrugd moeten worden
door een Regionaal Coördinatie Team (RCT), maar dat zou best
wat strakker georganiseerd mogen worden. “We worden onvoldoende geïnformeerd door de bond over het wat, waar en
wanneer van toernooien,” zeggen ze. “En dat is lastig, want zo
hoor je als organisator soms pas op het laatste moment dingen
die belangrijk zijn.”

Kampioenen 2013
Evenement 	Kampioen 2012-2013
Nationale League (5-mans) 	Karat / Musis / Chandra / Unipolair
Nationale Dames Trio League 	Vakantie Centrum de Halm / Chandra Bowling
Nationale Heren Trio League 	Autorijschool Olaf / Musis
Regionale Trio League 	O? Zetten
Nationale Jeugd Trio League 	Venray 1
Stedenontmoeting Senioren 	Schiedamse BV Musis Sacrum
Stedenontmoeting Sen. 50+ 	Schiedamse BV Musis Sacrum
Stedenontmoeting Jeugd Pupillen 	BV ‘s-Heerenberg
Stedenontmoeting Jeugd Aspiranten 	Schiedamse BV Musis Sacrum
Stedenontmoeting Jeugd Junioren 	BV Den Bosch
Dag der Kampioenen Senioren 	Inge Hazeleger en Xander van Mazijk
Dag der Kampioenen Jeugd Pupillen 	Anique van Ewijck en Mike Bergman
Dag der Kampioenen Jeugd Aspiranten 	Priscilla Thalen en Yorick van Deutekom
Dag der Kampioenen Jeugd Junioren 	Frances den Boer en Mitchell Sijssens
Ned. Kamp. 50+ Scratch A-klasse 	Cathrien Bosch en Gerrie de Graaf
Ned. Kamp. 50+ Scratch B-klasse 	Majana Ziekenheiner en Leo Smit
Ned. Kamp. 50+ Scratch C-klasse 	Nel Tel en Gunther Schollen
Ned. Kamp. 50+ Handicap A-klasse 	Cita Keller en Hans Kleijnen
Ned. Kamp. 50+ Handicap B-klasse 	Ivonne van Slimming-Croese en Henk
Hoeijmakers
Ned. Kamp. 50+ Handicap C-klasse 	Annie van Zundert-Groenescheij en Jac
Bosmans
Ned. Kamp. 50+ Dubbels Scratch 	Soerish Fagoe & Ger van Loon
Ned. Kamp. 50+ Dubbels Handicap 	Petra Westerhof-Hofstee & Henk Westerhof
NK A-klasse All Events 	Nicole Sanders en Michael Kok
NK A-klasse Singles 	Ghislaine van der Tol en Jeroen van der Heide
NK A-klasse Doubles Dames 	Ghislaine van der Tol & Bianca Wiekeraad
NK A-klasse Doubles Heren 	Jeroen van der Heide & Johnny Spil
NK B-klasse 	Lisanne Nijmeijer en Yves van Seeters
NK C-klasse 	Sabine van der Krieken en Nick Visser
NK D-klasse 	Marja van Dijk - Uittenbogaard en Patrick
Mazee
NK Jeugd All Events Pupillen 	Denise Blankenzee en Bart van Beers
NK Jeugd All Events Aspiranten 	Nicky Riegman en Wesley Gorter
NK Jeugd All Events Junioren 	Chelsea van de Laar en Jordi Putman
50+ Mastertour 	Jeannet van Wijk en Stephan Verheijen
NBF BowlingTour 	Ghislaine van der Tol en Alex de Vries
Ton Zandboer Cup Scratch 	BV Haarlem
Ton Zandboer Cup Handicap 	Nijmeegse BV
Bowlster vh Jaar Senioren 50+ 	Cathrien Bosch
Bowler vh Jaar Senioren 50+ 	Adrie Janssen
Bowlster vh Jaar Senioren 	Lisanne Breeschoten
Bowler vh Jaar Senioren 	Alex de Vries
Jeugdbowlster vh Jaar Pupillen Meisjes 	Bianca Brommer
Jeugdbowler vh Jaar Pupillen Jongens 	Micha Groot
Jeugdbowlster vh Jaar Aspiranten Meisjes 	Stephanie Korver
Jeugdbowler vh Jaar Aspiranten Jongens 	Yorick van Deutekom
Jeugdbowlster vh Jaar Junioren Meisjes 	Stefana de Ridder
Jeugdbowler vh Jaar Junioren Jongens 	Jacco van Deutekom

