Aan de leden van de Bondsvergadering van de Nederlandse Bowling Federatie, die
gehouden wordt op zaterdag 28 juni 2014.
Geachte leden van de Bondsvergadering,
Helaas kan ik op deze vergadering niet aanwezig zijn, omdat wij pas in de loop van de avond waarop
de Bondsvergadering wordt gehouden terug komen uit Finland waar de Europese 50 plus
Kampioenschappen worden gehouden, die elk jaar in de laatste volle week van juni worden
gehouden.
Met betrekking tot de financiële stukken die u heeft ontvangen wil ik u graag het volgende
kenbaar maken.
Zoals u allen heeft kunnen zien wordt de jaarrekening 2013 afgesloten met een tekort van
€ 74.657. Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het vervroegd uittreden van
een van de medewerkers van het bondsbureau (Willem Dieteren) en de afkoop van de contracten
voor het beëindigen van het magazine. Beide zaken waar de in de vorige Bondsvergadering al
aandacht voor is gevraagd en met instemming van de Financiële Commissie.
In de begroting van 2015 is dan ook rekening gehouden met minder kosten op deze beide posten.
Het bestuur heeft er, in tegenstelling tot de presentatie in de vorige Bondsvergadering, voor gekozen
om geen extra contributieverhoging door te voeren in het voorgestelde begrotingsjaar.
Het is echter maar de vraag of dit een wenselijke ontwikkeling is, wanneer we rekening houden met:





Een te verwachten verhoging die bonden jaarlijks moeten gaan betalen aan NOC*NSF.
Een terugloop in het ledenaantal in 2013 en 2014 van ruim 900 leden per jaar, waarbij
de vraag gerechtigd is of er dan in 2015 wel sprake zal zijn van een gelijkblijvend aantal leden.
De minimale bezetting op het bondsbureau is binnen mijn optiek bereikt, waardoor hier geen
extra besparingen zijn te realiseren.
Het eigen vermogen inmiddels is gedaald tot een magere € 145.000 en er dus nauwelijks meer
ruimte over is van eventuele tegenvallers of onvoorziene uitgaven.

Het niet doorvoeren van een contributieverhoging zal, binnen mijn optiek, leiden tot onvoldoende
financiële middelen in de nabije toekomst, die voor een gezonde federatie van essentieel belang zijn.
Of het niet doorvoeren van de contributieverhoging wijsheid is zal de toekomst uitwijzen en ik hoop
dat ik in het ongelijk wordt gesteld.
Rest mij nog u wederom te vragen te zorgen voor aanvulling van de financiële commissie, daar
het geen goede zaak is dat dit nu een eenmanszaak is. Als u van mening bent dat dit zo kan blijven
is het wellicht beter deze commissie op te heffen en de controles alleen te laten doen door de
accountant, hetgeen in het kader van het verenigingsrecht tot de mogelijkheden behoort.
Frans Wagemakers,
Maarssen 13 juni 2014

