Nederlandse Bowling Federatie
Van de Bestuurstafel, 24 april 2013, Veenendaal.
1. De heer Bob Schut, beoogd voorzitter van de NBF, is bij dit overleg
aanwezig geweest. Bob zal tijdens de Bondsvergadering van juni 2013
nader worden geïntroduceerd en formeel worden verkozen tijdens de
Bondsvergadering van het komende najaar.
2. Op 22 april jl. hebben Edwin van Delden en Jan Jaap van der Sar een
oriënterend gesprek gevoerd met enkele personen die zich al een
geruime tijd inzetten voor het G-bowlen (PV: geestelijk gehandicapten) in
Nederland. Er is gesproken over o.m. op welke wijze kan de NBF het Gbowlen faciliteren, hoe we gebruik kunnen maken van elkaars netwerk en
daardoor een groter deel van de doelgroep bereiken.
3. De voorzitter van NOC*NSF, de heer A. Bolhuis, heeft de voorzitters van
enkele sportbonden waaronder de NBF, KNSB, NOB, NGF uitgenodigd
voor een informeel gesprek op 23 april jl.
De gespreksonderwerpen waren o.a.:
- de terugloop van de Lottosubsidie in 2013 als gevolg van de
concurrentie
- de wijze waarop het sportcluster Veenendaal georganiseerd is
- topsportaccommodaties in NL, hoe ga je daarmee om?
- terugloop van het aantal leden
- de door NOC*NSF gehanteerde standaard kwaliteitscriteria bij
sportorganisaties van zeer verschillende grote
Volgens Leen van der List was dit informeel gesprek nuttig en zal naar
verwachting herhaald worden.
4. Het bestuur heeft kennis genomen van de resultaten van een onlangs
gehouden enquête onder de bowlingverenigingen in het land over het
gebruik van communicatiemiddelen. Van de 118 aangeschreven
verenigingen hebben 58 de vragenlijst ingevuld. Opvallend is dat er een
duidelijke verschuiving is te zien van de fysieke (brieven, rondsturen van
stukken) naar de digitale wijze (website, elektronische nieuwsbrief) van
communiceren. Over de vraag hoeveel keer per jaar de bondsvergadering
moet worden gehouden is meer dan de helft voor 1x p/jr terwijl 40% de
huidige frequentie (2x p/jr) prima vindt.
5. Het bestuur heeft de nieuwe opzet voor de Trioleagues aangepast en
goedgekeurd. Het is de bedoeling dat in het seizoen 2013-2014 volgens
deze nieuwe opzet zal worden gebowld.
6. In het kader van de modernisering van de competitie is onlangs met
betrokkenen gesproken over het aantrekkelijk maken van de eredivisie NL
5 mans team.
De conclusie: beperken van de speeltijd en het terugbrengen van de
kosten heeft prioriteit, naast het opvoeren van de spanning gedurende de
wedstrijden. In de nieuwe opzet zullen deze conclusies de kern van door
te voeren veranderingen blijven vormen.
Het bestuur acht het nodig een gesprek te voeren met een 3 tal teams die
nadrukkelijk bezwaar hebben aangetekend tegen de voorstellen alvorens
tot een definitief besluit te komen.
7. Het verslag van de vorige vergadering en het evenementenschema heeft
het bestuur vastgesteld.

Namens het bestuur,
Paul Vasseur

