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NOTULEN BONDSVERGADERING
NEDERLANDSE BOWLING FEDERATIE
IN BOWLING HARDERWIJK
11 JUNI 2016
van 10.00 tot 12.45 uur

Aanwezig volgens de presentielijst:

Bestuur en personeel Nederlandse Bowling Federatie
de heer R.IJ.C. Schut
voorzitter
de heer E. Gorter
penningmeester - topsport
de heer A.P. Zandboer
secretaris, erelid
de heer A.C.D de Vries
lid bestuur - wedstrijdzaken en innovatie
de heer A.H.J. de Vries
directeur bondsbureau
de heer E. van Delden
bureaumanager en financiën
mevrouw J. Verberk
managementassistente
mevrouw M. Wiendels
ledenadministratie
de heer R. de Groot
wedstrijdzaken
de heer J.J. van der Sar
topsportcoördinator, opleidingen en G-bowlen
de heer J. Adema
stagiair
Ereleden, leden van verdienste en commissieleden
de heer J. Krist
erelid
de heer G. Langhorst
lid van verdienste
de heer A. Zeilstra
lid van verdienste
mevrouw B.M.M. Klaassen
RCT Brabant
de heer P. Creël
RCT Zuid Holland
de heer C. Hussaarts
RCT Oost
de heer E. Meegdes
Commissie van beroep
de heer A. Ophelders
Commissie van beroep
de heer H.E. Smit
Tuchtcommissie, voorzitter
mevrouw M. Dirks
Tuchtcommissie
de heer F. Wagemakers
Financiële commissie
de heer E. Hilferink
NVB
Bericht van verhindering ontvangen van:
de heer M. Koedijk
erelid
de heer H. Smits
erelid
de heer A. de Roon
erelid
mevrouw L. Fievet
erelid
mevrouw M. van de Louw
Tuchtcommissie
de heer A. van der Jagt
Tuchtcommissie
de heer L. van der List
Topsportcommissie
de heer R. Jimmink
Talentontwikkeling
de heer R. van Hees
Bowlingtrainer
de heer R. van den Bosch
Talentontwikkeling
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Afgevaardigden met stemrecht:
Nr. Bowlingvereniging
6.
Deventer
15. Zevenaar
30. Den Bosch
39. Spijkenisse
41. Heerhugowaard
44. Arnhem
50. Haarlemmerliede
52. Dekker Zoetermeer
60. ’s Heerenberg
68. Haarlemmermeer
71. Veldhoven
79. Venray
83. Bergen op Zoom
84. Nieuwegein
95. Sittard
101. Zutphen
112. Heerenveen
113. Zevenbergen
115. Erica Mill
124. Barneveld
134. Steenwijk
136. De Korf, Leusden
139. Veenendaal
140. Drachten De Kaden
143. Wolvega
144. Spierdijk
148. Maarssen
150. Emmen
171. Almere

Afgevaardigde
mevrouw I. van Mastrigt
mevrouw J. Dijkhuizen
de heer A. Snoeren
de heer J.A.C. Kosmeijer
mw. A.J. Edmonds
de heer T. Hendriks
mevrouw P. Geluk
de heer K. Reeuwijk
de heer F. Robben
de heer J. Krist
de heer M. de Louw
de heer P. Roijakkers
mevrouw. B. Klaassen-Van Persie
de heer R. Stauttener
de heer J. Fransen
de heer E. de Gunst
de heer G. Langhorst
de heer A. van Zitteren
mevrouw H. Wannet
de heer R. van Ee
de heer G. Langhorst
de heer B. Bon
mevrouw B. Muller
de heer A. Broekhuizen
de heer G. Langhorst
mevrouw C. Gerdes
mevrouw. B. Klaassen-Van Persie
de heer W. Driezes
mevrouw A. Middag v.d. Nagel

Overige afgevaardigden van bowlingverenigingen (zonder stemrecht):
6.
Deventer
de heer R.C. Ruys
41. Heerhugowaard
de heer S. Kos
44. Arnhem
de heer B. Peters
50. Haarlemmerliede
de heer R. Duijn
65. Hellevoetsluis
de heer E. v.d. Blom
65. Hellevoetsluis
de heer B. Penninkhof
68. Haarlemmermeer
de heer J. Schoenmaker
71. Veldhoven
mevrouw. H. Staffeleu
79. Venray
de heer H. Bonants
83. Bergen op Zoom
de heer P. Mortiers
84. Nieuwegein
mevrouw B. Cramer
101. Zutphen
de heer S. Beuving
115. Erica Mill
mevrouw. E. Wannet
124. Barneveld
de heer G. Kamphorst
139. Veenendaal
de heer H. Rothuis
144. Spierdijk
de heer J. Gerdes
171. Almere
de heer F. Middag
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Bericht van verhindering ontvangen van:
2.
Amstelveen
9.
Haarlem
13. Middelharnis
24. Tilburg
29. Scheveningen
63. Apeldoorn
72. Zwijndrecht
97. Musis Sacrum
103. Hoorn
126. Krimpen aan den IJssel
135. Volendam
166. Houten
Verslag: Marianne van der Stoep

De agenda luidt als volgt:
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Verslag van de bondsvergadering van 13 juni 2015
4.
Besluitenlijst behorend bij het verslag van de bondsvergadering d.d.13-6-2015
5.
a. Jaarverslag 2015 en financieel verslag 2015
b. Jaarplan, contributievoorstel en begroting 2017
6.
Voorstellen bestuur
a. Reglementen
b. Evenementenplan
c . Wachtstatus
7.
Voorstellen leden
a. Buitenlandse spelers
8.
Samenstelling bestuur - commissies
a. Bestuur NBF
b. Tuchtcommissie
c. Commissie van beroep
d. Financiële Commissie
9.
Rondvraag
10. Sluiting
________________________________________________________________________
1.
WELKOM en OPENING
Bondsdirecteur Arjan de Vries verwelkomt de aanwezigen in dit mooie bowlingcentrum te
Harderwijk. Namens het bestuur heet ook voorzitter Bob Schut de aanwezigen welkom
Vervolgens opent hij de vergadering.

2.
MEDEDELINGEN
a.
Berichten van verhindering
Deze berichten zijn opgenomen in de presentielijst.
De voorzitter noemt één bijzondere melding: Paul Douw heeft zich wegens ziekte moeten
afmelden. Vanuit de vergadering wordt hem alle goeds toegewenst.
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b.
Vaststellen definitieve agenda
De gepresenteerde agenda wordt gehandhaafd.
c.
European Federation for Company Sport (EFCS)
Dezer dagen is besloten dat de EFCS Games in 2021 op Papendal Arnhem worden
georganiseerd. Bowlen wordt de tweede sport binnen dit fenomeen.
d.
Stemverhouding
Vandaag zijn 31 van de 108 bij de NBF aangesloten bowlingverenigingen aanwezig.
Afwezig zijn 77 bowlingverenigingen. Twee bowlingverenigingen hebben geen stemrecht.
Het totaal aantal uit te brengen rechtsgeldige stemmen is 575. Daarvan zijn er 175
aanwezig en 389 afwezig. Twee verenigingen hebben geen stemrecht.

3.
VERSLAG BONDSVERGADERING 28 JUNI 2014
Tekstueel
De bondsvergadering stelt het verslag van de bondsvergadering van 13 juni 2015 vast.
Naar aanleiding van de inhoud:
Het verslag wordt door de secretaris, de heer Zandboer per pagina doorgenomen.
Pagina 4 → grijze leden Heiloo
De heer Ruys (Deventer) vraagt naar de stand van zaken.
De voorzitter informeert de vergadering als volgt:
Het bestuur is met een driemansdelegatie in gesprek geweest met BV Heiloo. In dat
gesprek heeft Heiloo verklaard waarom de situatie is zoals die nu is. Aanleiding was de
verhoging van de contributie toen het in 2004 misging met het topbowlingsportcentrum in
Schiedam. Veel leden dreigden te stoppen met bowlen. Dat zou het faillissement van de
bowlingvereniging hebben kunnen betekenen. Om dat te voorkomen, is gekozen voor de
huidige oplossing. Deze groep leden faseert zich op den duur uit. Nieuwe leden van de
vereniging worden aangemeld bij de NBF. Het bondsbestuur heeft het standpunt
ingenomen deze specifieke situatie te accepteren. Dit betekent overigens niet dat de NBF
losser omgaat met de grijze-leden-problematiek.
De heer Ruys zet vraagtekens bij dit verhaal en vraagt zich af of de vereniging te zijner tijd
niet even goed failliet gaat als deze grijze leden overlijden. De voorzitter ontkent dit: er is
voldoende aanwas. De heer Ruys wijst erop dat er destijds ook verenigingen waren die zich
gesplitst hebben in een NBF-deel en een recreantendeel. De voorzitter beaamt dat, en zegt
dat Heiloo toen voor deze oplossing heeft gekozen. Hij wil het besluit ter instemming aan
de vergadering voorleggen.
De heer Ruys benadrukt dat dit besluit in strijd is met de statuten. Het NBF-bestuur zou het
grijze-ledenbestand harder aanpakken. Er zijn ook verenigingen die wel al hun grijze leden
hebben ‘weggewerkt’. Regel is immers dat iedereen die bowlt financieel bijdraagt aan de
werkzaamheden van het bondsbureau.
De heer Gorter vult aan dat als het bestuur deze kwestie anders zou aanpakken, sprake
zou zijn van verliezers aan beide kanten. Daarom heeft het bestuur voor deze optie
gekozen.
De heer Ruys herhaalt dat zijns inziens het verenigingsbestuur een rechte rug moet
hebben, net zoals andere verenigingsbesturen die hebben getoond.
De heer Meegdes (Tuchtcommissie) vraagt of het nu om de laatste groep grijze leden gaat.
Het antwoord luidt ja. Het gaat om een groep van 60 mensen binnen een vereniging van
130 leden.
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De heer Duijn (Haarlemmerliede) meent dat nu weer een nieuwe U-bochtconstructie wordt
gecreëerd. Dat is niet netjes, want volgens de gestelde regels kan een bowler die geen lid
wil worden van de NBF, ook geen officieel lid zijn van een bowlingvereniging. Veel
verenigingen hebben het toentertijd goed opgelost, terwijl zij ongetwijfeld ook problemen
zijn tegengekomen.
De voorzitter zegt dat hier geen sprake is van een U-bochtoplossing, maar van een unieke
oplossing voor een uniek probleem.
Het is bondsdirecteur De Vries opgevallen dat het gesprek tussen NBF-bestuur en de BV
Heiloo een open, eerlijk gesprek was. Het bestuur van bv Heiloo ziet wel degelijk het
belang in van een NBF-lidmaatschap. Zoals eerder gezegd, zal het probleem in Heiloo zich
zelf oplossen. Het NBF-bestuur blijft scherp kijken naar eventuele grijze leden. De heer
Zandboer meent dat het NBF-bestuur een nette oplossing heeft gevonden en dat daarmee
de zaak is afgedaan.
De heer Ruys zegt dat de NBF wel € 25.000,00 inkomsten is misgelopen in de afgelopen
twaalf jaar. De heer Zandboer voert aan dat er ook geen kosten zijn gemaakt voor deze
groep.
De heer Gorter memoreert dat het gaat om een situatie die in 2004 is ontstaan door een
ontwikkeling waar de huidige bestuurders niet bij betrokken waren. Nu wordt al vijf jaar
geprobeerd deze dissonantie te beëindigen.
De heer Duijn (Haarlemmerliede) stelt voor dat de vereniging met bedoelde bowlers om de
tafel gaat zitten om te vragen of zij geen recreatieve groep willen vormen.
Het bestuur zegt toe met dit voorstel terug te gaan naar bowlingvereniging Heiloo.
Pagina 10 – punt 6.a Stedenontmoeting
Dit punt komt later in de vergadering aan de orde.
Pagina 11 – punt 6.e Sportreglement
Dit punt komt later in de vergadering aan de orde.
Pagina 12 – Rondvraag
De heer Zandboer zegt dat de antwoorden op de in de rondvraag gestelde vragen zijn
toegevoegd aan de notulen.
De heer Ruys (Deventer) vraagt zich af wie de vragen heeft gesteld, en wat het antwoord is
als er staat ‘wordt onderzocht’.
Het eerste punt kan worden opgelost als de vragenstellers in de vergadering even de tijd
nemen om duidelijk naam/vereniging te noemen.
Betaling contributie via i-Deal → dit levert geen collectieve korting op.
Steun KPN kleinere sportbonden → op dit moment helaas niet mogelijk. Het bestuur blijft
alert.
NK G-bowlen → het bestuur heeft aangegeven dat men moet lid zijn van de NBF om mee
te kunnen doen met dit NK.
Pagina 13 – NBF-bestuurslid/verenigingsbestuurslid
Dit punt is afgehandeld: Elco Gorter was bestuurslid van een vereniging van zestien leden.
Dat is in 2015 in de algemene ledenvergadering van de bowlingvereniging opgelost.
4.
Besluitenlijst behorend bij vergaderingsverslag d.d. 13 juni 2015
De besluitenlijst wordt goedgekeurd en vastgesteld.
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5.a Jaarverslag 2015 en Financieel verslag 2015
Bondsdirecteur De Vries licht de bezetting van het bondsbureau, zoals beschreven in het
Jaarplan 2015, toe en stelt de mensen voor die op de foto in het Jaarplan staan. De NBF
maakt gebruik van de faciliteiten die het sportcluster te Veenendaal biedt. Binnen dat
cluster is de fietsbond de enige bond met een groeiend aantal leden en dat heeft een
positieve invloed op de kosten van het cluster.
Onlangs hebben mensen van het Ministerie het sportcluster bezocht om te kijken hoe alles
daar reilt en zeilt. De kracht van het cluster is dat op diverse terreinen heel goed de vinger
aan de pols gelegd kan worden. Ook zijn goede afspraken gemaakt met de belastingdienst
over de onderlinge btw-afdracht.
Het aantal leden is in 2015 weer teruggelopen. Door het cluster kan de NBF de
dienstverlening op een hoog niveau houden, maar als het ledenaantal onder de 10.000
zakt, dreigt een probleem. Overigens staat in heel sportend Nederland lid worden van een
sportclub onder druk.
Het bestuur denkt altijd vanuit het belang van de verenigingssporter. Door demografische
ontwikkelingen ontstaan kansen: de ouderen vormen nu een belangrijke doelgroep voor de
bowlingwereld.
Mevrouw Anne Schulze (verenigingsondersteuning) speelt tijdens haar
voorlichtingsavonden (workshop Sportief besturen) in op de beantwoording van de vraag:
‘wat krijg ik terug voor mijn lidmaatschap?’
Mevrouw Staffeleu (Veldhoven) vraagt in dit verband of bekend is of de App ook werkt.
Technisch is dat weliswaar het geval, maar de vraag is of het de leden ook iets oplevert.
Bondsdirecteur De Vries denkt dat dat zeker het geval is: een sporter wil zijn prestaties
vergelijken met die van anderen.
Het magazine op tabloid-formaat, vervolgt spreker, is ook financieel gezien een verbetering.
Het is voor leden belangrijk dat de NBF ‘op de deurmat’ blijft komen. Dat wordt altijd
gewaardeerd. De volgende uitgave krijgt een extra cover met informatie van Bowling
Scheveningen. Meer ondernemers overwegen dit te doen. Het is een uniek middel voor de
vereniging en ondernemer om iets te doen aan naamsbekendheid.
Financieel verslag 2015
Het NBF-bestuur blijft op het vinkentouw zitten om te bekijken voor welke projecten
subsidies vrijkomen; ook vanuit het cluster wordt dit nauwgezet in de gaten gehouden.
De Financiële commissie adviseert de bondsvergadering om het bestuur decharge te
verlenen op basis van de getoonde cijfers.
De heer Ruys (Deventer) mist in het jaarverslag informatie over bijvoorbeeld het aantal
deelnemers aan toernooien. Deze informatie is ook interessant voor de leden van
bowlingverenigingen.
De heer Van Delden antwoordt dat over dit onderwerp in deel twee van de vergadering
wordt gesproken. Niettemin zou de heer Ruys graag zien dat deze gegevens volgend jaar
in het jaarverslag worden opgenomen.
Wat de heer Ruys ook mist, is de gedetailleerdheid van het financiële verslag dat vroeger
uit circa twaalf pagina’s bestond.
De heer Van Delden zegt dat het complete financiële verslag, inclusief commentaar, op de
website is gepubliceerd.
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De Financiële commissie geeft desgevraagd aan geen behoefte te hebben aan het geven
van een nadere toelichting op het Financieel verslag 2015.
De bondsvergadering verleent het bestuur applaudisserend decharge voor het in 2015
gevoerde financiële beleid.
Intermezzo
Filmpje van het NK A-klasse
5.b Jaarplan, contributievoorstel en begroting 2017
De voorzitter zegt dat de heer Alex de Vries een opbouw heeft gemaakt waarin uiteengezet
wordt hoe de NBF met de verenigingen meer bedrijfsmatig ingericht kan worden. Zijn model
is inmiddels op bijeenkomsten in het land aan verenigingen uitgelegd. De voorliggende
vraag luidt of met dit model de NBF bestuurd kan worden.
In dit proces zijn onder andere de volgende vragen gesteld:
*
wie zijn de belanghebbenden in en om de NBF?
*
welke profielen zijn er?
*
hoe kan bereikt worden dat passanten (1 à 2 maal per jaar bowlen) frequenter
terugkomen: eerst als recreatief bowler, dan als huisbowler, wellicht als
wedstrijdbowler en – voor een handjevol – als topsportbowler?
Er is samenspraak geweest met NVB-bestuur om te achterhalen wat bij de recreanten leeft.
Voor de huisbowlers ligt de monitor er al.
Vanuit het bondsbureau zijn vier avonden in het land georganiseerd voor het voeren van
gesprekken met verenigingen over de vraag wat de NBF moet ontwikkelen om de recreant
over te halen vaker te gaan bowlen. Aan wedstrijdleiders is gevraagd wat hen ergert. Aan
de hand van de reacties is een toptienlijstje Ergernissen opgesteld.
Ten aanzien van Topsport is de NBF al wat verder: er ligt een topsportplan.
Van dit gehele proces is verslag gedaan in het Jaarverslag/Jaarplan.
Daarin wordt ook aandacht besteed aan de basis: opleiden. Uiteraard ook aandacht voor
de rol van de RCT’s.
De uitgevoerde en geplande werkzaamheden van Anne Schulze, Erik Tolboom, Kevin de
Haan en Alex de Vries staan eveneens omschreven in het jaarplan
De begroting 2017 staat op € 0,00. De post subsidies is heel voorzichtig ingeschat. Wat het
personeelsbeleid en de overhead betreft, is gehandeld zoals voorheen.
De voorzitter vraagt of de geuite ideeën inmiddels geland zijn in de zaal.
De heer Duijn (Haarlemmerliede) wil een compliment geven. Er zullen ongetwijfeld weer
opmerkingen komen over wat er ontbreekt, maar zijns inziens luistert het bestuur goed en
maakt het de plannen goed zichtbaar.
Ook de heer Ruys (Deventer) complimenteert het bestuur. Hij kan weinig uit de begroting
2017 halen; er zijn weinig schommelingen. De begroting 2017 is feitelijk een kopie van die
van vorig jaar.
De vragen van de heer Ruys over de hoogte van de contributieopbrengsten versus het
dalen van het ledenaantal worden naar tevredenheid beantwoord.
In overleg met de accountant is afgesproken dat het verschil van circa € 200,00 tussen
opbrengsten en kosten (gevolg van afrondingen) kan worden geaccepteerd.
Bondsdirecteur De Vries zegt toe de cijfers nog eens langs te lopen. Als de verschillen te
rigoureus blijken te zijn, worden de cijfers aangepast.
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Contributievoorstel 2017/2018
Deze verhoging betreft de reguliere verhoging volgens indexering. Het bestuur heeft
hiervoor geen instemming van de bondsvergadering nodig.
De nieuwe contributiebedragen zullen zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst.
Het bestuur erkent dat het contributievoorstel behandeld had moeten worden vóór dat de
begroting 2017 aan de orde kwam.
6.
Voorstellen van het bestuur
a.
Wijzigingen Algemeen Reglement
Artikel 1 lid 6
De voorgestelde tekst wordt aangenomen .
Artikel 2 lid 1 en 2
Op voorstel van de heer Duijn (Haarlemmerliede) wordt artikel 2 geschrapt, en wordt het Glidmaatschap als categorie 1.g opgenomen in artikel 1 lid 1.
b.
Wijzigingen Sportreglement
Artikel 306 - Gemiddelde en bowlingpas – Voortschrijdend pasgemiddelde
Het bestuur heeft geen unaniem standpunt kunnen formuleren rond artikel 306 en vraagt
de bondsvergadering zich te buigen over de vraag of voor een grens van tien of vijftien pins
moet worden gekozen.
De heer Langhorst (Wolvega) ziet het nieuwe systeem met angst en beven tegemoet. Veel
bowlers zullen er geen zin in hebben omdat nieuwe bowlers het voordeel krijgen.
De heer Reeuwijk (Dekker Zoetermeer) denkt dat met een voortschrijdend pasgemiddelde
een probleem gecreëerd wordt. Het huidige systeem is simpel en iedereen heeft er vrede
mee.
De heer Hendriks (Arnhem) vraagt wat de reden is om dit voorstel te doen.
De heer Smit (Commissie Beheer Reglementen) antwoordt dat hierover regelmatig vragen
zijn binnengekomen. Het voorstel is overigens in uitlatingen vanuit de verenigingen als
‘beste voorstel van de laatste jaren’ gekwalificeerd.
De heer Ruys (Deventer) zegt dat de CBR veel werk van het voorstel heeft gemaakt. Hij
vindt het een heel goed voorstel omdat het eerlijker is om over drie jaren in plaats van over
één jaar te rekenen.
Uit de stemming bij handopsteking wordt duidelijk dat het voorstel niet in het
Sportreglement wordt opgenomen.
Mevrouw H. Wannet (Erica Mill) zegt niet zo veel tijd te hebben om alle toegezonden
stukken goed te kunnen lezen, maar bij een aantal punten heeft zij het gevoel dat er niet
goed over doorgedacht is. Zij noemt de ingewikkelde aanduiding ‘rechtspersoon’ in plaats
van ‘vereniging’ en ‘natuurlijk rechtspersoon’ in plaats van ‘lid’. Waarom geen makkelijker te
lezen taal? Waarom omzetten naar juridisch jargon? Zij vindt het natuurlijk jammer dat
verenigingsbestuursleden te weinig tijd nemen – of hebben – om de stukken door te nemen
en dat die stukken daardoor ‘zomaar’ aangenomen kunnen worden.
De heer Gorter antwoordt dat alle vragen van verenigingen die op het bondsbureau, bij het
bestuur en bij de CBR zijn binnengekomen, zijn uitgekristalliseerd en beantwoord. De heer
Zandboer voegt daaraan toe dat in dit Sportreglement wellicht wat foutjes zitten, en dat die
in de komen jaren hersteld zullen worden.
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Op de opmerking van mevrouw Wannet dat zij op haar vragen geen antwoord heeft
ontvangen, reageert de heer Van Delden als volgt: de vragen van Mill zijn te laat
binnengekomen. Toch heeft de CBR de moeite genomen antwoord te geven. Die
antwoorden zijn 8 juni jl. op de website geplaatst, maar kennelijk heeft Mill daar geen
melding van gekregen. Wel is het zo dat op voorstel van Mill een aantal aanpassingen in
het Sportreglement is doorgevoerd.
De heer Smit (CBR) zegt dat de aanpassing naar juridisch taalgebruik een gevolg is van de
statuten. En zoals de heer Zandboer al heeft opgemerkt: het voorliggende reglement is nog
geen eindproduct; het kan altijd worden aangepast.
Naar aanleiding van de discussie over de teksten rond de pacer, wordt afgesproken dat er
een voorstel wordt gemaakt dat wordt voorgelegd aan de CBR en het bestuur.
Het bestuur houdt de bondsvergadering via de website op de hoogte.
De heer Alex de Vries vindt het prettig dat op zo’n open manier in deze vergadering over dit
onderwerp wordt gesproken. Hij vraagt of iedereen met het document kan leven.
Mevrouw Wannet merkt op dat er toch nog hiaten zijn in de beantwoording van de brief van
Mill. Zij doelt daarbij op het punt herindeling van toernooien. Wanneer wordt de enquête
rondgestuurd waarin naar de mening van de verenigingen wordt gevraagd over ‘Ctoernooien tot 185’? Volgens de notulen zou die enquête eind september 2015 worden
toegezonden.
Het blijkt dat het antwoord op deze vragen is gegeven in de brief aan Veldhoven.
Het is de bedoeling dat het Sportreglement per 1 september 2016 in werking treedt.
De bondsvergadering stemt mondeling over het Sportreglement, inclusief de passage over
pacers.
Uitslag stemming: 133 stemmen voor, 42 stemmen tegen. Hiermee is het sportreglement
aangenomen.

c. Evenementenplan 2016/2017
Dit Evenementenplan staat ter goedkeuring op de agenda. De heer Kevin de Haan is - met
succes - druk bezig om evenementen te upgraden, veel interessanter te maken.
Het plan 2.0 is in delen behandeld en goedgekeurd door het bondsbestuur.
Lopende het seizoen zullen er mogelijk kleine aanpassingen op het Evenementenplan
komen in verband met Evenementen 2.0. De verenigingen worden hiervan tijdig op de
hoogte gesteld.
Mevrouw Klaassen (Bergen op Zoom) komt terug op de Dag der Kampioenen. Dat is een
fantastisch evenement geweest. Maar op zaterdag drie series op hetzelfde oliepatroon
laten spelen, is niet wat de organisatoren/bowlers willen. Er was een moeilijk patroon
gelegd dat beslist niet geschikt, zelfs frustrerend, was voor pupillen.
Toegezegd wordt dat dit punt wordt meegenomen.
Mevrouw Wannet (Mill) vraagt waarom het niet mogelijk is dat als een vereniging een brief
krijgt waarin staat dat er een voorstel wordt uitgebracht/besproken, dat voorstel niet op
papier toegestuurd kan worden zodat er binnen een vereniging over gesproken kan
worden.
De heer De Vries legt uit dat als het bondsbestuur een voorstel rondstuurt, dat dat zeer
genuanceerd en kristalhelder omschreven moet zijn. Maar ook dan nog bestaat de kans op
verscheidene interpretaties door de lezers. Het gaat ook niet om het delen van informatie,
maar om het losmaken van discussies. Mevrouw Wannet wil weten waarom ideeën,
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ervaringen van anderen niet gedeeld zouden kunnen worden; niet iedereen is immers even
vindingrijk. De heer De Vries voert aan dat er diverse vergadervormen zijn. Een
brainstormsessie is daar één van. De heer Gorter bevestigt dat het bestuur voor deze
materie voor deze vorm heeft gekozen.
De voorzitter zegt dat het geluid van mevrouw Wannet wordt meegenomen. Haar
opmerkingen die betrekking hebben op de kosten voor deelname aan de NMTL en RTL
komen vanmiddag aan de orde bij de presentatie van de heer De Vries
Mevrouw Margreet Dirks (Schiedam De Walvis) was ook aanwezig op de bespreking over
de Stedenontmoeting. Het was een goede, constructieve avond, en zij kan zich voorstellen
dat de ideeën die daar geopperd zijn, niet vooraf gedeeld kunnen worden met andere
verenigingen. De vereniging vindt het overigens heel fijn dat komend seizoen nog ‘oude
stijl’ wordt gespeeld.
De heer Erik Meegdes (bv Den Bosch) wijst op zijn toegezonden verzoek om in het
Evenementenplan op te nemen dat jeugdleden mee moeten kunnen doen aan
verenigingskampioenschappen voor senioren. Dit voorstel dient zijns inziens nog aan de
vergadering te worden voorgelegd.
Deze opmerking is terecht, zegt voorzitter. Het voorstel wordt in stemming gebracht en
wordt aangenomen. De verenigingen mogen hier zelf over beslissen.
Het Evenementenplan 2016/2017 wordt goedgekeurd.
d.
Wachtstatus
De heer Van Delden licht de toegezonden notitie toe.
Na discussie besluit de bondsvergadering het voorliggende voorstel aan te nemen met
ingang van 1 september 2017, inclusief het verschuiven van de marge voor kosteloos
wijzigen naar 1 november.

7.
Voorstellen leden
Buitenlandse deelnemers
Het voorstel van de leden uit Zuid-Holland is agenda-technisch ietwat onhandig ingedeeld,
omdat dit onderwerp impliciet ook aan de orde is gekomen bij de behandeling van het
Sportreglement.
De heer Zandboer zegt dat het bestuur van mening is dat de gestelde vragen afdoende
door de CBR zijn beantwoord, maar voornoemde verenigingen willen toch in de
bondsvergadering over deze onderwerp discussiëren.
De heer Kosmeijer (Spijkenisse) signaleert een paar moeilijke punten in het voorstel. Zijn
vereniging heeft buitenlandse spelers mee laten doen. Deze spelers hebben een plaats in
de finale behaald, maar zijn door de aanpassing van de handicap geen winnaar geworden.
Mevrouw Klaassen (Maarssen) vindt het een probleem dat buitenlandse spelers kunnen
winnen omdat op hun pas een veel te laag pasgemiddelde staat. Zij mist de elementen
‘controle’ en ‘handhaving’, en wil organisatoren oproepen te controleren of de
pasgemiddelden kloppen. De heer Van Delden zou juist een oproep aan de deelnemers
willen doen. Als zij merken dat er iets niet klopt, moeten zij aan de bel trekken. Controleren
kan via de site. Desnoods zijn via de Tuchtcommissie sancties mogelijk. De
toernooiorganisatoren moet op hun verantwoordelijkheid worden gewezen om te checken
wat de gemiddelden zijn. Als met elkaar wordt afgesproken hoe gehandeld moet worden,
komt het goed, aldus spreker.
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Bovendien heeft elke organisator het recht om spelers te weigeren. De heer Smit
(Tuchtcommissie) vult aan dat in het reglement is opgenomen dat de organisator die de
regels niet correct naleeft, de erkenning voor het jaar daarop via de Tuchtcommissie kan
worden geweigerd.
De heer Duijn (Haarlemmerliede) stelt voor dat als een toernooi via het toernooisysteem
wordt aangemeld, de pasgemiddelden van alle deelnemers – dus ook die van buitenlandse
spelers – worden doorgegeven. De heer Alex de Vries zegt dat dat nu geregeld wordt.
Ten slotte wordt voorgesteld in het reglement op te nemen dat een pasgemiddelde op
minimaal een x aantal games betrekking moet hebben.

8.
Samenstelling NBF bondsbestuur en commissies
a.
Bestuur
De vacature binnen het bondsbestuur is helaas nog niet vervuld.
De heren Elco Gorter en Alex de Vries worden met applaus herbenoemd tot lid van het
NBF-bestuur.
b.
Tuchtcommissie
De heren H.E. Smit en A. van de Jagt zijn aftredend maar niet herkiesbaar.
De heer P. van Rijthoven wordt herbenoemd tot lid van de commissie.
Mevrouw M. van de Louw wordt voorgedragen als voorzitter van de commissie. Deze
voordracht wordt goedgekeurd.
Mevrouw M. Dirks heeft zich kandidaat gesteld. Zij wordt benoemd tot lid van de
Tuchtcommissie.
De tuchtcommissie kent één vacature.
c.
Commissie van Beroep
De volledige Commissie van Beroep is aftredend en herkiesbaar.
Mevrouw C.E. Koopmans, de heer B.A.M. Oostdam en de heer J. Heere worden
herbenoemd tot lid van de Commissie van Beroep.
d.
Financiële commissie
De heer Wagemakers is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie herbenoemd tot
lid van de commissie.
De heer C. Hootsen heeft zich kandidaat gesteld. Hij wordt benoemd tot lid van de
Financiële commissie.
De Financiële commissie kent één vacature.
Benoeming tot lid van verdienste – Benoeming tot erelid
In bondsvergaderingen worden regelmatig voorstellen gedaan om mensen die zich
bijzonder hebben ingespannen voor het wel en wee van de NBF te honoreren. Zo ook
vandaag.
Het bestuur stelt voor om de heer Hans Smit, de zojuist afgetreden voorzitter van de
Tuchtcommissie, te benoemen tot lid van verdienste. De vergadering stemt daar
applaudisserend van harte mee in.
Vervolgens wordt de heer Ad Ophelders onder instemmend applaus vanuit de
bondsvergadering benoemd tot Erelid.
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9.
Rondvraag
Het voorstel van het bestuur om net als vorig jaar schriftelijk antwoord te geven op de in de
Rondvraag gestelde vragen, krijgt niet de instemming van bv Mill.
Mevrouw Wannet vraagt hoe het bondsbureau heeft kunnen bedenken de RTL en MNTL
voortaan op dezelfde dag te laten spelen. Waarom wordt niet naar de leden geluisterd?
De voorzitter zegt dat het bestuur daar nu juist zo z’n best voor doet.
De heer Fransen (Sittard) zegt niets tegen (Bowling) Harderwijk te hebben, maar
Harderwijk is wel heel erg ver weg. Een meer centraal gelegen centrum heeft zijn grote
voorkeur.
De heer Kos (Heerhugowaard) vraagt of het mogelijk is om de fraaie mappen voor
wedstrijdleiders weer ter beschikking te stellen.
Reactie: dat kom zeker in orde.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbrengen in deze vergadering. Hij wenst
iedereen een smakelijke lunch toe. Na de lunch volgt de presentatie van de heer Alex de
Vries.
De vergadering wordt om 12.45 uur gesloten.
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