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Geachte heer De Louw,
Hierbij ontvangt u antwoord op uw schrijven van 20 mei jl. Wij zullen uw vragen puntsgewijs
beantwoorden.
Achterstallige betalingen
Wij hebben inderdaad gemerkt dat er bij het versturen van facturen via een ingelezen bestand soms
geen melding naar de penningmeester gaat. De factuur is vanaf dat moment wel te zien in mijnNBF.
Wij hebben het verzoek tot het bijhouden van de openstaande facturen bij Exact en onze
programmeur neergelegd zodat er een koppeling komt. MijnNBF is ooit bedacht als ledenadministratie
en niet als boekhoudkundig pakket waardoor dit soort functies eerder niet meegenomen zijn.
Aangezien we in de loop der jaren deze wens vaker gehoord hebben, zullen we kijken of we dit
kunnen aanpassen.
Herindeling van de toernooien
Het klopt dat er inderdaad geen enquête is gestuurd. Bij nader inzien zagen wij meer in een
bijeenkomst met de toernooiorganisatoren. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn gebruikt voor de
avonden tijdens het rondje NL.
A. Helaas vergrijst de NBF en het klopt inderdaad dat er in dezelfde vijver wordt gevist maar door de
aanpassingen van het lidmaatschap wordt deze vijver volgend jaar wel minimaal twee keer zo groot.
B. Het bondsbureau dient in de gaten te houden of toernooien die dicht bij elkaar zitten in hetzelfde
weekend georganiseerd worden. Als er toch besloten wordt om aan de datum vast te houden is dat
een keuze van de organisaties zelf.
C. Het niet meedoen aan de Tour is toch een keuze van het toernooi zelf? Waarom doen jullie er niet
aan mee?
D. Wat de gevolgen zijn van het aanpassen van de kosten weten wij ook niet direct. Wij hopen dat
organisaties er slim mee omgaan en de kosten bijvoorbeeld in het prijzengeld verrekenen.
E. Als er gebruikt gemaakt wordt van het NBF online inschrijfprogramma is er geen controle van de
gegevens nodig. Dan is een identiteitsbewijs ook voldoende. Verder raden wij aan om mensen die
gebruik maken van de App een screenshot van de pas te laten maken. Dan heb je hem altijd bij de
hand.
F. Het niet kunnen vinden van grote sponsoren is een landelijk probleem. Misschien goed om daar
eens in een kleine marketingwerkgroep over te praten.
Er zijn nog geen beslissingen genomen over het herindelen. De NBF wil geen regels opleggen. Dus
laten wij de toernooiorganisaties vrij wat zij hiermee doen. Wel zullen we aanraden wat volgens ons
goede formats zijn. De 50+ toernooien worden inderdaad niet specifiek genoemd maar deze vallen
onder dezelfde regeling. Het aanpassen van de leeftijdsgrens is vooral om aan te sluiten bij de
internationale regels.
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Huisleague programma van de NBF
Het huisleague programma heeft inderdaad nog wel de nodige zorgen gegeven. Er zijn op dit moment
drie verenigingen die hiermee werken. Dit gaat wel met de nodige foutjes, maar toch kunnen ze hier
hun scores goed in bijhouden. Het was beter geweest om de vinger goed aan de pols te houden voor
wat betreft de communicatie op dit gebied. We nemen dit zeker mee. Het rapport wat door Pieter is
verstuurd is 1 op 1 doorgestuurd naar de programmeur. Dat daar niets mee gebeurd is, is erg spijtig
maar bij ons niet bekend. Wel zijn we geïnformeerd over de updates die plaats gevonden hebben.
Edwin hierover contact met u opnemen. Volgens onze informatie zijn de baanschema’s, de punten, de
periodekampioenschappen en een individuele league toegevoegd.
MTL en RTL op dezelfde datum
Als er behoefte is binnen de regio om een HCP league te organiseren dan bestaat die mogelijkheid.
Op dit moment is nog niet bekend of dit gaat gebeuren. Het kiezen voor de RTL of NMTL is op dit
moment een beslissing voor ‘slechts’ 52 personen. Er zijn positieve geluiden op dit voorstel maar ook
zeker negatieve. Wel denkt het bestuur met het oog op de toekomst hier een juiste beslissing te
hebben gemaakt.
Regionale Coördinatie Teams
Er wordt binnenkort een bijeenkomst georganiseerd in Noord Brabant om dit te bespreken. We
herkennen de kwetsbaarheid van de RCT doordat veel vrijwilligers op dit moment stoppen met hun
werkzaamheden. Het vormen van een RCT met minimaal één persoon per vereniging lijkt geen
haalbaar plan. Daarom is in andere regio’s al een ander plan gelanceerd. Daar komen ze minimaal 1x
per jaar bij elkaar om te praten over het afgelopen en het nieuwe seizoen. Daar wordt dan ook
verdeeld welke vereniging wat gaat organiseren volgend seizoen.
Stedenontmoeting 2.0
De Stedenontmoeting 2.0 staat nog steeds in een denkfase. Wel kunnen we gaan kijken of het
mogelijk is om volgend jaar een pilot hier van te draaien naast de huidige, normale stedenontmoeting.
Wij gaan ervan uit u hiermee een volledig antwoord te hebben gegeven. Mocht u nog vragen hebben
horen wij het graag.
Namens het bestuur,
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