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NBF Vrijwilligersdag 2014 - Kennisdeling Regionale Coördinatie Teams NBF
13 september 2014
Bowlingcentrum De Korf Leusden
Cisca en Rob van Buuren (RCT Noord), Chris van Prattenburg (regionale jeugdselectie
Noord), Wim Nijmeijer en Jos Homan (RCT Noord-Holland), Marcel Pistorius (RCT
Utrecht), Roy van Hees(regionale jeugdselectie Midden), Annerie Weijers en Pedro
Creel (RCT Zuid-Holland), Irene Stikkers en Rien van de Griend (RCT Noord-Brabant),
Theo Emeleer (RCT Limburg), Elco Gorter (NBF bestuurslid) en Erik Tolboom (NBF
bondsbureau)
Afwezig (mk): Bep Klaassen – van Persie (RCT Noord-Brabant)
Op woensdagavond 27 april 2011 vond de eerste kennisavond met de regionale coördinatieteams van
de Nederlandse Bowling Federatie plaats. De laatste twee jaar bleek er binnen de regionale
coördinatieteams geen behoefte aan een dergelijke bijeenkomst. Dit jaar maakt de kennisuitwisseling
onderdeel uit van het programma van de NBF Vrijwilligersdag. Hiermee slaan we twee vliegen in een
klap op de dag waar we ook de vrijwilligers die binnen de regionale coördinatieteams actief zijn in het
zonnetje zetten.
Landelijke dekking
De laatste regio die nog ingevuld moest worden was de regio Utrecht. Marcel Pistorius is nu ruim een
jaar actief. Marcel probeert in deze regio regionale jeugdactiviteiten van de grond te krijgen. Deze
regionale jeugdactiviteiten worden later hopelijk, op basis van de behoefte van de verenigingen en
bowlers binnen de regio, aangevuld met regionale activiteiten voor andere doelgroepen. We hebben
dus een landelijke dekking van de regionale coördinatieteams.
Bezetting regionale coördinatieteams
De landelijke dekking is een positief gegeven. Een punt van zorg is de bezetting van de regionale
coördinatieteams. Er is een beperkt aantal vrijwilligers die de organisatie regionale activiteiten
oppakken. Wanneer, op basis van de behoefte binnen een regio, meer activiteiten georganiseerd
moeten worden moeten hier binnen de regio ook mensen op staan die helpen de organisatie ter hand
te nemen. In de NBF Wedstrijdkalender zij alle regionale evenementen ingepland.
Actie 1. Overzicht maken van de leden van de verschillende organisatieteams en de activiteiten die
zij organiseren. Actie: Erik Tolboom
Kennisdeling
De behoefte aan het delen van kennis blijft aanwezig. Het is jammer wanneer het wiel opnieuw
uitgevonden moet worden. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Tijdens de bijeenkomst komen
enkele voorbeelden aanbod. Kennisdeling kan ook op andere manieren worden vormgegeven. Door
contactgegevens uit te wisselen kan één op één contact gelegd worden. Digitaal kennis uitwisselen is
een andere mogelijkheid
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
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
PR Regionale activiteiten
De activiteiten van regionale coördinatieteams vallen onder de NBF. De verschillende regionale
coördinatieteams hebben hun eigen website in de eigen vormgeving ontwikkeld of laten ontwikkelen.
Hier is op zich niets mis mee, maar het komt voor dat regionale websites plots uit de lucht zijn en
matig of laat worden bijgewerkt. Het bijwerken van de sites moet binnen de regio´s plaatsvinden.
Vanuit de bond kan het hosten, de opmaak en de vormgeving gefaciliteerd worden. Bijkomend
voordeel is dat de regionale activiteiten dan nog meer een NBF uitstraling krijgen.
We zien ook dat naast de website informatie ook steeds meer gedeeld wordt via social media als
Facebook en Twitter
De vrijwilligers in de regionale coördinatieteams hebben de voorkeur voor RCT websites onder NBF
site naar het voorbeeld van de regionale jeugdselecties. Social media is een onderdeel.
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
Contact met verenigingen
Binnen mijnNBF hebben vrijwilligers binnen de regionale coördinatieteams een autorisatie om aan
basisgegevens te komen van bowlers binnen hun regio. Er is behoefte om de downloadlijst aan te
vullen met verenigingsgegevens waarin ook de contactgegevens van voorzitter, secretaris en/of
penningmeester. Op deze manier kunnen verenigingen nauwer betrokken worden bij regionale
activiteiten en beschikt het regionale coördinatieteam over de juiste gegevens van de vereniging.
Actie 5. Met de automatiseerder overleggen of deze gegevens in de lijst opgenomen kunnen worden.
Actie: Erik Tolboom
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
Tarieven bowlingcentra
De baantarieven van de verschillende bowlingcentra kunnen enorm verschillen. De ene ondernemer is
sport minded en de andere ondernemer is meer een horeca persoon. Bij het maken van afspraken
voor de landelijke NBF evenementen lopen we ook tegen dit fenomeen aan. Een centrale regeling kan
de NBF met het oog op de mededingingswet niet maken. Per regio moet bekeken worden waar de
ondernemers zitten waar goed zaken mee gedaan kan worden voor de regionale activiteiten.
Rekenmodel begroting regionale competities
Vanuit Noord-Brabant is de vraag naar een rekenmodel voor de regionale competities.
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
Contactgegevens vrijwilligers binnen de regionale coördinatieteams
RCT
Noord
Drenthe

Oost
Utrecht
Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Functie
Coördinator
Budgethouder
Coördinator
Budgethouder
Lid (RTL Drenthe)
Coördinator
Lid
Coördinator (jeugd)
Coördinator /
Budgethouder
Lid

Naam
Cisca van Buuren
Rob van Buuren
Willie Driezes
Rob van Buuren
Jakob Timmerman
Corry Bosman
JeroenWeideman
Marcel Pistorius
Wim Nijmeijer

Mail
nbf.regionoord@gmail.com
nbf.regionoord@gmail.com
willie.driezes@gmail.com
nbf.regionoord@gmail.com
jacob.timmerman@gmail.com
martin-corrybosman@kpnmail.nl
jeroen.weideman@gmail.com
rct.bowling.utrecht@gmail.com
w.nijmeijer@quicknet.nl

Leo van Dalsen

leovandalsen@hetnet.nl

Lid
Coördinator
Budgethouder
Lid
Lid
Lid
Coördinator
Budgethouder

Jos Homan
vacant
NBF Bondsbureau (a.i.)
Annerie Weijers
Koos Slingerland
Stefan van Buuren
vacant
Marion de Leux

joshoman@online.nl

Coördinator
Budgethouder

Telefoon

06-20090036
06-21273516
06-27337536
06-53526804
023-7432374
06-28104748
0299-640977

annerie.weijers@chello.nl
buurenzakelijk@gmail.com
mdeleux@kpnplanet.nl

06-15567845
0115-451131

vacant
Bep Klaassen-Van Persie

b.klaassenvanpersie@lijbrandt.nl

Lid
Lid

Irene Stikkers
Rien van de Griend

i.stikkers@planet.nl
rvdg@kabelfoon.nl

Coördinator
Budgethouder
1e Secretaris
2e Secretaris
Competitie
Algemene Zaken
Algemene Zaken

Theo Emeleer
Dago Luijten
Chris Rommes
Evelyn van der Laan
Rob Hensgens
Roger Luyten
Hans Bonants

tccmemeleer@hetnet.nl
d.luijten@mondriaan.eu
rommes@home.nl
evelyn@startracklvs.com
robhensgens@gmail.com
rogerluyten@home.nl
hbonants@versatel.nl

06-29497415
0164-610799
0162-426496
06-53320712
013-5052771
045-5259827

Contactgegevens zijn vooralsnog ook te vinden op
http://nbf.bowlen.nl/OverdeNBF/Bestuurencommissies/RegionaleCo%C3%B6rdinatieteams.aspx

Regionale evenementen 2014-2015
Evenementen
Regionale Jeugd
Trioleague
Stedenontmoeting
Jeugd
Provinciale
Kampioenschappen
Jeugd
Regionale District
Trioleague
Stedenontmoeting
Senioren
Provinciale
Kampioenschappen
Senioren
Stedenontmoeting 50+

Noord

Drenthe

Oost

Utrecht

NoordHolland

ZuidHolland

Zeeland

NoordBrabant

Limburg

