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Bowling Vereniging Erica Mill
Ter attentie van mevrouw H. Wannet
hwannet@planet.nl
Datum: 1 juni 2016
Onderwerp: Antwoord op uw schrijven d.d. 30 april jl.

Geachte mevrouw Wannet,
Hierbij ontvangt u antwoord op uw schrijven van 30 april jl. Wij hebben geprobeerd uw vragen
puntsgewijs te beantwoorden.
Herindeling van toernooien
Na de bondsvergadering is besloten geen enquête uit te zetten maar zijn de toernooiorganisatoren
uitgenodigd voor een gesprek op het bureau. Dit gesprek heeft op 1 december 2015 plaatsgevonden.
De resultaten hiervan zijn gedeeld tijdens de bijeenkomsten van het ‘Rondje Nederland’ van het
bestuur. De ideeën van de herindeling zijn niet ter sprake gekomen
Contributieaanpassing en toernooikosten
Het rekensommetje klopt niet helemaal. U gaat uit van drie spelers per team, terwijl er meestal vijf
spelers (of meer) in een team zitten. Dan zijn de kosten nagenoeg gelijk voor één speler.
De diensten die de NBF levert voor de € 180,00 zijn o.a.:

















Samenstellen van de NBF wedstrijdkalender in 1e opzet
Het verwerken van de aangemelde toernooien in de wedstrijdkalender
Het vaststellen van de definitieve wedstrijdkalender
Bemiddelen bij problemen
Verspreiden van de wedstrijdkalender
Het factureren van de administratiekosten van de toernooien
Beoordelen van de toernooien qua opzet en prijzengeld etc.
Beoordelen van de toernooien of dit conform het sportreglement is.
Het sportreglement bijhouden en updaten waar nodig
Het plaatsen van een banner op de website
Gebruik kunnen maken van de inschrijfmodule
Gebruik kunnen maken van toernooimodule voor verwerken van scores (in ontwikkeling)
Updaten van bovengenoemde modules
Het afhandelen van klachten over of tijdens een toernooi
Het publiceren van scores en uitslagen op onze website
Social media

Tijdens de presentatie op de komende Bondsvergadering zal dit gepresenteerd worden. Ook wordt dit
gecommuniceerd in een mailing aan de toernooiorganisatoren.

Aangesloten bij de WTBA (World Tenpin Bowling Association)
Lid van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (nr. 40235157)

Voorstel van het CBR
Deze wijzigingen zijn aangebracht in het Sportreglement, die kunt u vinden op de site.

Samenvoegen RTL en NMTL
De 52 leden die aan beide competities meedoen zijn niet persoonlijk gevraagd wat ze ervan vinden.
Er is onderzocht om hoeveel leden het ging, niet wat de consequenties zijn. Dit is ietwat ongelukkig
geformuleerd in de mail van José.
Er is geen onderzoek gedaan naar het feit dat spelers wel RTL maar geen NL willen spelen omdat wij
die keuze niet maken. De spelers kunnen er ook voor kiezen RTL te blijven spelen. Ook kunnen we
nog altijd in de regio gezamenlijk wat opzetten. Hiervoor gaan we in gesprek in elke regio. Graag zien
we hen ook op deze meeting.
Cost Structure
Hier gaat het om een rekenvoorbeeldje van wat een bowler ‘kwijt’ is aan bowlen. Het is slechts een
voorbeeld en bedoeld om te laten zien waar de NBF het geld vandaan haalt om onze business te
kunnen blijven doen.

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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