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Vier aandachtsgebieden:

Bijeenkomsten met:
bondsbureau medewerkers
een coach en trainer
financiële commissie
bondsbestuur
bondsdirecteur

Tijdens eerste TF bijeenkomst
zijn de aandachtsgebieden over
de TF-leden verdeeld.

⎧
⎨
⎩

Opleidingen
Verenigingsondersteuning
Topsport
Functioneren Bondsbureau

Bestudering van NBF documenten
Vier Task Force vergaderingen
NBF Task Force

Rapportage

Uitkomst: bondig,
samenvattend rapport
met aanbevelingen
Er is daarbij niet gelet op
• de kosten van de adviezen
• het kader van de statuten
en reglementen van de NBF

Geen reden voor
extern onderzoek!
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Aanbevelingen	
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In het rapport worden problemen geïdentificeerd en adviezen voor
verbetering aangegeven. In principe zijn alle aanbevelingen belangrijk.
Sommige aanbevelingen zijn echter wel veel verstrekkender dan anderen.
In deze presentatie bespreken we de meest belangrijke adviezen.

Het meeste adviezen van de TF zijn geformuleerd als voorstellen
dan wel stellingen.
Voorstellen waarmee je het eens of oneens kunt zijn.
De meeste adviezen kunnen nu al gerealiseerd worden.
Voor de omvangrijkere voorstellen (m.n. opleidingen en topsport) zouden
werkgroepen de voorstellen kunnen uitwerken tot een plan van aanpak.
De TF wil graag de mening horen van
de Bondsvergadering over de in de
rapportage vermeldde adviezen.

NBF Task Force

Rapportage

Het is aan het bestuur en/of bondsbureau om
de adviezen te vertalen naar een (meerjarig)
beleidsplan met bijbehorende begroting.
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Opleidingen
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Er heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke modernisering van de
NBF opleidingen plaatsgevonden.
TF 1

TF 2

Opleiding voor bowlers

• Bowlers in contact laten komen met niveau 2 en 3 trainers.
Coaching voor de jeugd

• Niveau 3 trainers dienen regionaal ingezet te worden.
Nieuwe opleidingen

TF 3

NBF Task Force

• Niveau 4 trainer (= technische begeleider, talentontwikkeling)
• Niveau 5 trainer (= topsport coach)
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Verenigingsondersteuning
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Verenigingsondersteuning = Bowling Promotie en Ondersteuning
TF 6

TF 7

TF 10

TF 11

NBF Task Force

RCTs

• NBF moet meer regie voeren over de RCTs.
Decentrale bijeenkomsten

• NBF moet meer naar de verenigingen toe komen.
Grijze leden

• Strenger beleid richting verenigingen met grijze leden.
Bowlingondernemers

• Een nog sterkere bemiddelde rol van de NBF.
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Topsportbeleid
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Belangrijk thema van ‘de Memo’ van november 2010.
TF 14

Herziening Topsportbeleid

• Heroverweging met alle betrokkenen.
Opleiding van topsporters

TF 15

• Bowlers zijn zelf verantwoordelijk voor zijn/haar opleiding.
• NBF faciliteert met (landelijke) trainingen.
Team Holland / Nederlandse Selectie

TF 16

TF 17

NBF Task Force

• Selectievijver voor coaches.
• Coaches krijgen mogelijkheid voor wildcard.
Kosten

• Verhouding breedtesport en topsport moet gelijk blijven.
Rapportage
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Bondsvergadering
TF 18

TF 20

“... het is de TF gebleken dat hardwerkende en
integere bestuursleden toch op enigerlei wijze
de schijn van non-transparantie op zich laden.”7

Financiële verslaglegging

• Uitsplitsing in Jaarverslag 2010 is prima.
Notulencommissie

• Notulen worden ingekort en aangepast.
Belangrijke onderwerpen worden niet geagendeerd

TF 21

TF 22

• Beleidsplan 2009-2012
• Aanbevelingen “Goed Sportbestuur”
Actiepuntenlijst

• Actiepunten worden niet of niet goed afgehandeld

Financiële Commissie
TF 23 Verslag - uitgebreidere verslaglegging
TF 24 Reglement FC in “Goed Sportbestuur” agenderen
TF 25 Statutenwijziging FC terugdraaien

Opmerkelijk: in de ‘nieuwe’
statuten van de NBF is de
aangenomen statutenwijziging
aangaande de FC niet opgenomen.

