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NBF RCT Kennisdag 2015 als onderdeel van Finale Bowling Tour
12 juli 2015
Chandra Bowling Nieuwgein
Cisca en Rob van Buuren (RCT Noord), Sjon Beuving (RCT Oost), Marcel Pistorius
(RCT Utrecht), Pedro Creel (RCT Zuid-Holland), Bep Klaassen – van Persie en Irene
Stikkers (RCT Noord-Brabant), Elco Gorter (NBF bestuurslid), Edwin van Delden en
Erik Tolboom (NBF bondsbureau)
Afwezig (mk): Jacob Timmerman en Willie Driezes (RCT Drenthe), Corry Bosman, Marco Landman en
Jeroen Weideman (RCT Oost), Wim Nijmeijer, Leo van Dalsen en Jos Homan (RCT
Noord-Holland), Annereie Weijers, Stefan van Buuren en Koos Slingerland (RCT ZuidHolland), Marion de Leux (RCT Zeeland), Dago Luijten en Theo Emeleer (RCT
Limburg),
Afwezig (zk): Chris Rommes, Rob Hensgens en Hans Bonants (RCT Limburg),
Als onderdeel van de NBF Vrijwilligersdag 2014 heeft de RCT Kennisdag 2014 plaats gevonden. Het
format van het combineren van bijeenkomst is goed bevallen en wordt binnen de NBF steeds vaker
toegepast. Dit jaar hebben de RCT Kennisdag 2015 gecombineerd met de finale van de Bowling Tour.
Bij de NBF RCT kennisdag 2014 zijn de volgende acties benoemd:
Actie 1. Overzicht maken van de leden van de verschillende organisatieteams en de activiteiten die
zij organiseren. Actie: Erik Tolboom
Overzicht is met verslag meegestuurd. Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar
http://nbf.bowlen.nl/OverdeNBF/Bestuurencommissies/RegionaleCo%C3%B6rdinatieteams.aspx.
Actie 2. Regelmatig, bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal, een mail vanuit de bond naar de
regionale coördinatieteams. Informatie die regionale coördinatieteams met andere teams
willen delen kunnen via deze weg ook opgenomen worden. Actie: Erik Tolboom
Elke eerste van de maand stuurt NBF RCT Update per mail naar alle RCT vrijwilligers.
Actie 3. Informatie voor regionale coördinatieteams centraal op de landingspagina van de regionale
coördinatieteams op de NBF website. Actie: Erik Tolboom en Jan Jaap van der Sar
Actie staat nog open.
Actie 4. Jan Jaap van der Sar heeft een opzet gemaakt voor een website voor de regionale
coördinatieteams. Op http://test.bowlen.nl/ staat het voorbeeld van een regionale site. Waar
nu ´test´ staat komt de naam van de regio (Noord, Oost, Limburg etc) te staan. Feedback op
deze test website ontvangen wij graag. Actie: vrijwilligers binnen RCT
Feedback op opzet is niet ontvangen. RCT Oost is over op de nieuwe site
http://rctoost.bowlen.nl/ RCT Noord-Drenthe en RCT Zuid-Holland gaan komend seizoen
over. Als andere RCT’s hier ook interesse in hebben dan kan dit ook voor hen geregeld
worden.
Actie 5. Met de automatiseerder overleggen of naast downloadlijst met basisgegevens van bowlers
binnen een regio ook een downloadlijst beschikbaar te stellen met verenigingsgegevens
waarin ook de contactgegevens van voorzitter, secretaris en/of penningmeester. Actie: Erik
Tolboom
Actie staat nog open.
Actie 6. Zolang de gevraagde gegevens nog niet in de downloadlijst staan kunnen de gegevens
opgevraagd worden bij de medewerkers op het bondsbureau. Actie: vrijwilligers binnen RCT
Aanbod blijft open staan
Actie 7. Eerder is een opzet voor een begroting voor regionale evenementen opgesteld en
rondgemaild. Deze wordt meegestuurd met dit verslag. Mogelijk dat vanuit andere regio’s
een ingevulde begroting aan Noord-Brabant aangeleverd kan worden. Actie: Erik Tolboom
en vrijwilligers RCT’s.
Met het verslag van de kennisdag 2014 heeft Erik de opzet voor de begroting van regionale
evenementen opgestuurd. Onbekend is of Brabant van andere RCT’s informatie heeft
ontvangen.
De bezetting van de RCT’s blijft een punt van zorg. Om een regionaal coördinatie team draaiende te
houden en allerlei regionale evenementen te kunnen organiseren zijn niet veel mensen nodig. In
Brabant nemen Bep en Irene samen de RCT werkzaamheden en de activiteiten van de regionale
jeugdselectie ter hand. We zijn dus afhankelijk van een kleine groep hardwerkende vrijwilligers.
Feit blijft dat er naast voldoende belangstelling voor regionale evenementen van bowlers er ook
voldoende handjes moeten zijn om deze activiteiten uit te kunnen voeren. Dit moeten we blijven
benadrukken in de communicatie naar de bowlers en de verenigingen.

Het betrekken van de vereniging die in het bowlinghuis speelt waar het regionale evenement wordt
georganiseerd kan taakverlichtend werken en kan er voor zorgen dat er met de ondernemer scherpere
tarieven overeen kunnen worden gekomen. Ook als vanuit de RCT geen overeenstemming kan
worden bereikt met de ondernemer en een team bijvoorbeeld daarom geen thuiswedstrijd zou kunnen
spelen kan dit team zelf op pad worden gestuurd om de ondernemer op andere gedachten te
brengen.
In Brabant zijn de RCT en de Jeugdselectie geïntegreerd. Dit werkt erg goed. Bep doet een oproep
om vanuit de RCT de verbinding met de regionale jeugdselecties te maken. Andersom geldt dat ook.
Vanuit de RCT kunnen makkelijker en betere prijsafspraken met de ondernemer gemaakt worden dan
wanneer een trainer dat doet. Voor een ondernemer is het ook interessanter als er prijsafspraken
moeten worden gemaakt voor meer regionale evenementen. Meer evenementen betekent lager prijs.
Bep en Irene missen het archief met a-circulaires. De zoekfunctie op de website is lastig en dat
maakte dat de circulaires niet gevonden werden. Edwin vraagt welke informatie gezocht wordt. Al de
punten die Bep noemt zijn teug te vinden in het NBF Evenementenplan. Het NBF Evenementenplan
2014-2015 is terug te vinden op de NBF website onder ‘Voor leden’- ‘Statuten en reglementen’.
Sjon geeft aan dat de landelijke finale van de NJTL scratch wordt gespeeld terwijl in de RJTL met
handicap gespeeld kan worden. Teams die van de handicap RJTL doorstromen naar de scratch NJTL
finale maken weinig kans om hoge ogen te gooien. Voor beginnen de jeugd is spelen met handicap
goed voor de succesbeleving. Team met de hoogste scratch pinfall gaat naar de landelijke finale. Er
wordt dus een scratch en een handicap stand bijgehouden. De scratch winnaar van de RJTL gaat
naar de landelijke finale. Als scratch team onderaan staat i n de handicap stand dan is er iets mis met
het handicapsysteem dat gehanteerd wordt.
Elco doet een oproep om bij aanvang van het seizoen de planning met de verenigingen en de bowlers
in de regio te delen. De data op de wedstrijdkalender zijn bekend. Wanneer de verenigingen en de
bowlers aan het begin van het seizoen weten waar de evenementen worden gespeeld en wat de
kosten zijn kunnen zij eerder de keuze maken deel te nemen. Het gebeurt nog te vaak dat kort voor
een regionaal evenement nog snel afspraken met een ondernemer gemaakt moeten worden en de
uitnodiging de deur uit moet.
Op het bondsbureau maar ook de RCT Brabant schrijft voor het begin van het seizoen alle
ondernemers aan over de beschikbaarheid en de prijs voor de jeugdselectietrainingen, de RJTL en de
RTL. Voor de andere evenementen is de winnaar van het voorgaande jaar gastheer als de RCT er
met de prijs uitkomt. Als drie jaar achter elkaar dezelfde vereniging wint mag deze vereniging het
derde jaar laten weten in welk ander bowlinghuis gespeeld wordt.
De RCT Noord-Drenthe rouleert elk jaar met de eendaagse evenementen van bowlinghuis.
Centrale prijsafspraken kunnen en mogen niet gemaakt worden .Daarom kan het bij het maken van
afspraken over baantarieven goed zijn om bij het bondsbureau na te vragen welke afspraken de NBF
centraal gemaakt heeft met de ondernemer. Dat geldt ook andersom. De RCT organiseert immers
namens de NBF.
Wanneer een vereniging de prijzen van een regionaal evenement te hoog vindt gebruik dan deze
‘stuiterende’ verenigingen om met zijn ondernemer in de slag te gaan als dit centrum te duur is.
De bereidheid om aan evenementen mee te doen is niet altijd even groot. Binnen RCT Oost lag al een
paar jaar een evenement op zijn gaat. Marco Landman is daarin gesprongen. Hij heeft gunstige
afspraken kunnen maken met de ondernemer waardoor het inschrijfgeld van € 35 naar € 20 kon.
Marco maakt met de ondernemer geen afspraak per baan maar per persoon. Ook heeft Marco enorm
gelobbyd. Hij heeft verenigingen, teams en bowlers aangeschreven en hij heeft zich op veel plekken
laten zien en mensen gevraagd zich in te schrijven. Er werd gespeeld op een makkelijk patroon
waardoor de succesbeleving ook nog een groot was.
Naast een regio website in NBF stijl onder de NBF website is er vanuit een aantal regio’s om voor de
herkenbaarheid ook gebruik te kunnen maken van een @bowlen.nl mailadres. Dit zou dan niet
persoonsgebonden moeten zijn maar wel regio gebonden. Vanuit het bondsbureau wordt onderzocht
of er voldoende licenties zijn. Nagedacht moet worden over uniforme namen voor de @.
Vanuit de regio’s is behoefte aan een overzicht van actieve wedstrijdleiders, trainers, bowlinghuizen,
bowlers en verenigingen. In het kader van de wet op de privacy kunnen niet alle gegevens zo maar
gedeeld worden. In het verleden is gebleken dat bijvoorbeeld ook gediplomeerde trainers niet op een
lijst wilden terwijl vanuit bureau werd gedacht dat dit voor hen een mooie ingang tot de markt kon zijn.

Er zijn te weinig (actieve) wedstrijdleiders. Komend seizoen wordt een nieuwe opleiding gestart onder
leiding van docenten Ben van Spronsen en Wendy Haak.
Belangrijk is dat de RCT’s door het NBF betrokken worden bij het aantrekkelijker maken van landelijke
en regionale competities. Kunnen speeldagen gecombineerd worden? Beconcurreer je elkaar dan en
hol je competities uit of zorgt dit juist voor aanwas nieuwe teams. Waar moet je van 5 mans naar 4
mans? Mixed teams of juist niet? Aparte competitie voor 18+ tot 21- wordt niet wenselijk ervaren.
Regel loslaten dat men van één vereniging lid moet zijn? Regionale kampioenschappen jeugd gelijk
met regionale kampioenschappen senioren? Als er binnen de regio’s ideeën zijn kunnen deze met het
NBF bestuur gedeeld worden. Er is altijd nog de formele weg om via verenigingen voorstellen in de
bondsvergadering in te brengen.
Gesproken over de bondsvergadering vonden de RCT vrijwilligers die aanwezig waren bij de
bondsvergadering de toon erg prettig. Aandachtspunt is dat er meer tijd moet zijn om belangrijke
punten te bespreken. Deze punten moeten dan ook geagendeerd worden. De inbreng van Alex over
de missie en visie van de NBF is erg interessant. Dit onderwerp komt ook terug bij de vrijwilligersdag.
Wanneer er overleggen over dit onderwerp of andere onderwerpen door bureaumedewerkers of
bestuursleden in het land gehouden worden moeten ook de RCT hiervan op de hoogte zijn en
uitgenodigd worden. Niet altijd kunnen zij aanwezig zijn maar dan zijn zij wel op de hoogte. Op deze
manier krijgt de RCT meer inhoud

