Werkafspraken NBF Coördinatieteams
na verwerking op- en aanmerkingen.
Naamgeving

Plaats in organisatie
Werkgebied

Samenstelling

Voordracht

Werkzaamheden

Rechten en plichten

Jaarplan

Financiën

Het coördinatieteam krijgt de naam ‘NBF coördinatieteam’ gevolgd door de
regio aldus NBF coördinatieteam Limburg, NBF coördinatieteam OostNederland etc.
De werktitel regionaal informatie en coördinatie team (RICT) wordt per heden
niet meer gebruikt.
Zie organogram
Onder het werkgebied van het coördinatieteam vallen alle
bowlingverenigingen binnen deze regio. De verenigingen binnen dit
werkgebied worden per coördinatieteam vastgesteld.
Het coördinatieteam bestaat uit minimaal twee personen. Het advies is om
een coördinatieteam te formeren van drie of meer personen zijnde:
• Coördinator
• Budgetbeheerder
Optioneel zijn:
• Medewerker Competitie
• Medewerker Jeugdselectie
• Medewerker Verenigingsondersteuning
• Medewerker Opleidingen
Het coördinatieteam kan naar eigen inzicht medewerkerfuncties toevoegen.
1. Verenigingen uit het werkgebied van het coördinatieteam dragen
medewerkers voor aan de coördinator van het coördinatieteam.
2. Het coördinatieteam doet bij monde van de coördinator van het
coördinatieteam jaarlijks de voordracht aan het bestuur van de NBF. Het
NBF bestuur (her)benoemd jaarlijks het coördinatieteam.
3. De coördinator wordt uit het midden van het coördinatieteam
medewerkers gekozen. Als er geen coördinator is of gekozen kan
worden is het de zorg van het NBF bestuur om een coördinator te
vinden.
Om de organisatie van de werkzaamheden binnen de verschillende
coördinatieteams zo transparant mogelijk te houden is het wenselijk gebruik
te maken van generieke taak- en functieomschrijvingen voor medewerkers
van het coördinatieteam. In overleg met de coördinatieteams wordt bekeken
of we kunnen komen tot deze generieke taak- en functieomschrijvingen.
De rechten en plichten van de coördinator en de budgethouder van het
coördinatieteam zijn vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst. De
vrijwilligersovereenkomst wordt in overleg met de leden van de
coördinatieteams opgesteld. Voor de budgetbeheerder tekent het bestuur
een machtiging voor bankzaken.
Het coördinatieteam maakt voor aanvang van het seizoen een jaarplan
waarin alle activiteiten voor het komend seizoen zijn opgenomen.
Bijeenkomsten van regionale coördinatieteams en regiobijeenkomsten
kunnen onderdeel uit maken van het jaarplan. Het NBF bestuur beoordeelt
alle plannen in het algemeen belang van de NBF en neemt in dit opzicht
beslissingen die aansluiten bij initiatieven, doch soms ook tegenstrijdig zijn
met hetgeen een coördinatieteam voordraagt. Het NBF bestuur kan de
coördinatoren van het coördinatieteams om advies vragen. Indien gewenst
kan er een model jaarplan opgesteld worden voor het coördinatieteam.
Een onderliggende begroting maakt onderdeel uit van het jaarplan van het
coördinatieteam. Vanuit het bestuur gelden de volgende uitgangspunten:
• kwaliteit van een besteding staat voorop: beter een goede uitgave dan
een slechte halve uitgave;
• de besteding moet rechtmatig en doelmatig zijn in het belang van de
activiteit / functie;
• onderbestedingen op het budget worden niet per definitie gekort in een
volgend boekjaar: zuinig aan doen wordt dus niet bestraft.
Het coördinatieteam heeft bij hoofde van de budgethouder tot taak de
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Ondersteuning

Kennisontwikkeling

uitgaven binnen de begroting te houden en daarnaast eventuele geraamde
inkomsten te realiseren.
Kosten worden geaccepteerd wanneer hier vooraf een (deel)begroting voor
is in gediend en goedgekeurd. Aanvragen voor extra financiën gedurende
het seizoen dienen ter beoordeling tijdig bij het bestuur te worden ingediend.
Onaangekondigde uitgaven worden niet vergoed.
Coördinatieteams kunnen voor ondersteuning een beroep doen op de
medewerkers van het NBF Bondsbureau of de landelijke NBF consulenten
bijvoorbeeld voor het aangeleverd krijgen van namen van NBF leden binnen
het werkgebied van de regio of advies over het opzetten van een
jeugdselectie..
Landelijk zijn er NBF consulenten actief. Deze consulenten beschikken over
specifieke expertise die van waarde is voor de NBF. Leden van de NBF
kunnen een beroep doen op deze expertise. De NBF consulent kan deel uit
maken van het coördinatieteam maar dit is geen verplichting.
Gedurende het jaar is het altijd mogelijk dat coördinatieteams onderling in
overleg treden of NBF consulenten en medewerkers van het bondsbureau
bevragen.
Om de leden van de coördinatieteams te laten profiteren van en te betrekken
bij kennisontwikkeling en -verspreiding wordt er minimaal één keer per jaar
een kennisdag georganiseerd.
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