NOTULEN BONDSVERGADERING
NEDERLANDSE BOWLING FEDERATIE
IN BOWLING HARDERWIJK
10 JUNI 2017
van 10.00 tot 12.30 uur

Aanwezig volgens de presentielijst:
Bestuur en personeel Nederlandse Bowling Federatie
de heer R.IJ.C. Schut
voorzitter
de heer E. Gorter
penningmeester - topsport
de heer A.P. Zandboer
secretaris/vice voorzitter, erelid
de heer A.H.J. de Vries
directeur bondsbureau
de heer E. van Delden
bureaumanager en financiën
mevrouw J. Verberk
managementassistente
Met kennisgeving afwezig:
de heer A.C.D de Vries
mevrouw H. Bouwens

lid bestuur - wedstrijdzaken en innovatie
kandidaat bestuurslid

Ereleden, leden van verdienste en commissieleden
de heer J. Krist
erelid
de heer R. Chandra
erelid
de heer P. Douw
lid van verdienste
de heer G. Langhorst
lid van verdienste
de heer E. Meegdes
Commissie van beroep
de heer F. Wagemakers
Financiële commissie
de heer T. van Wijland
coördinator jeugdselectie
de heer E. Hilferink

NVB-bestuur

Met kennisgeving afwezig:
de heer A. Ophelders
de heer M. Koedijk
de heer A. de Roon
de heer C. Mijnsbergen
de heer A. Zeilstra
de heer R. van den Bosch
de heer T. de Vos
mevrouw M. Dirks
mevrouw W. Di Giorno
mevrouw M. Koudstaal
de heer B. Doof

ETBF en erelid
erelid
erelid
lid van verdienste
lid van verdienste
lid van verdienste
lid van verdienste
Tuchtcommissie
BV Maarssen
Opleidingen
Talentontwikkeling
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Afgevaardigden met stemrecht:
Nr.
Bowlingvereniging
6.
Deventer
8.
9.

Groningen
Haarlem

12.
30.
41.
44.
45.
50.
52
60.
65.
68.
69.
71.
73.
79.
83.
84.
88.
95.
101.
107.
112.
113.
124.
134.
139.
140.
148
160
171.
175.
798

Oss
Den Bosch
Heerhugowaard
Arnhem
Schiedam De Walvis
Haarlemmerliede
Zoetermeer Dekker
’s Heerenberg
Hellevoetsluis
Haarlemmermeer
Oosterhout
Veldhoven
Leiden Zuid-West
Venray
Bergen op Zoom
Nieuwegein
Rijssen
Sittard
Zutphen
Lelystad
Heerenveen
Zevenbergen
Barneveld
Steenwijk
Veenendaal
Drachten De Kaden
Maarssen
Coevorden
Almere
Tholen
Stichting tot bevordering
van de Bowlingsport/ESBC

Afgevaardigde
mevrouw I. van Mastrigt en de heer Th. Ruys
de heer H. Hollé en mevrouw S. Groenveld
de heer P. Schweitzer en mevrouw L. van der VoetSchweitzer
de heer A. Brands
de heer A. Snoeren
de heer Th. Kos
de heer B. Peters
de heren T. Rebers en S. Pater
de heren R. Duijn en T. Hoonhout
de heer K. Reeuwijk
de heer F. Robben
de heren M. Arndt en R. Rutten en mevrouw A. Gorter
de heren C. Brouwer en J. Schoenmaker
de heer B. Bruikman en P. van Rijthoven
de heer M. de Louw en mevrouw H. Staffeleu
de heren L. Prins en K. Graves
de heren H. Bonants en P. Roijakkers
de heer P. Mortiers en mevrouw B. Klaassen-van Persie
de heren M. Krens en R. Stauttener
de heer P. Valkenhoff
de heer J. Fransen
de heren. E. de Gunst en S. Beuving
mevrouw M. Baartman en mevrouw M. Heuckeroth
de heer G. Langhorst
de heer A. van Zitteren
de heer R. van Ee
de heer A. van Osselen
de heer C. Hootsen en mevrouw G. Hootsen
de heer G. Langhorst
mevrouw L. Fievet
de heer J. Timmerman en mevrouw A. Timmerman
de heren F. Middag en J. Homan
de heer A. van Zitteren
mevrouw L. Fievet

Bericht van verhindering ontvangen van:

5.
7.
15.
19.
24.
34.
37.
40.
48.
59.
72.
75.
102.
109.
110.

Breda
Eindhoven
Zevenaar
Noordwijkerhout
Tilburg
Soest
Heiloo
Goes
Waarland
Rolde
Zwijndrecht
Medemblik
Middelburg
Hoogeveen
Waalwijk
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114.
115.
126.
127.
135.
144.
151.
152
170.

Huizen
Erica Mill
Krimpen aan den IJssel
Leiderdorp
Volendam
Spierdijk
Delft
Utrecht
Den Helder

Verslag:

Marianne van der Stoep

De agenda luidt als volgt:
1.
Opening
2.
Mededelingen
a.
vaststellen definitieve agenda
b.
berichten van verhindering
c.
stemverhouding
d.
ingekomen stukken
3.
Verslag van de bondsvergadering van 11 juni 2016
4.
Besluitenlijst behorend bij het verslag van de bondsvergadering d.d.11 juni 2016
5.
a.
jaarverslag 2016 – jaarplan 2018
b.
financieel verslag 2016
c.
verslag 2016 van de Financiële commissie
d.
contributievoorstel 2018-2019
e.
begroting 2018
6.
Voorstellen bestuur
7.
Voorstellen leden
8.
Samenstelling bestuur - commissies
a.
Bestuur NBF
b.
Tuchtcommissie
c.
Financiële Commissie
9.
Intermezzo
10.
Rondvraag
11.
Sluiting van de bondsvergadering
___________________________________________________________________________
1.
WELKOM en OPENING
Bondsdirecteur Arjan de Vries verwelkomt de aanwezigen.
Het recht op het houden van een ledenvergadering, een bondsvergadering is in het
verenigingsrecht, dat dateert van voor de eerste wereldoorlog, vastgelegd. In deze algemene
vergaderingen wordt gezamenlijk het beleid bepaald, dat vervolgens wordt uitgedragen naar
de achterban. Voorafgaande aan algemene vergaderingen moet veel werk worden verzet:
op het moment dat de directie de jaarcijfers gaat vaststellen, volgen de accountantscontrole,
gesprekken met de Financiële commissie, gesprekken in het bestuur. Het vast te stellen
jaarverslag moet immers corresponderen met de feiten.
Inhoudelijk is de bondsvergadering van vandaag goed voorbereid en bestuur en directie
vertrouwen er dan ook op dat dit een mooie, goede vergadering wordt. Net als in de rondjes
Nederland kunnen uit deze bijeenkomst ‘ingrediënten’ gehaald worden waarmee met elkaar
de bowlingsport kan worden hoog gehouden.
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Ook voorzitter Bob Schut heet alle leden, ereleden en leden van verdienste welkom. In het
bijzonder wil hij de heer Paul Douw, met wie het inmiddels goed gaat, verwelkomen.
De Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers wordt vertegenwoordigd door de heer
Erik Hilferink.
De voorzitter opent de vergadering.

2.
MEDEDELINGEN
a.
Vaststellen definitieve agenda
Bij agendapunt 5. wordt het contributievoorstel 2018-2019 behandeld vóór de begroting 2018.
b.
Berichten van verhindering
Deze zijn opgenomen bij de presentielijst.
Bestuurslid Alex de Vries heeft zich moeten afmelden. Via het bestuur doet hij iedereen de
hartelijke groeten. Mede namens de vergadering spreekt het bestuur de hoop uit dat Alex de
volgende bondsvergadering weer aanwezig kan zijn.
Helaas ook niet aanwezig, wegens vakantie, is mevrouw Henny Bouwens, die later in de
vergadering voorgedragen zal worden als lid van het bondsbestuur.
c.
Stemverhouding
In theorie kunnen 555 stemmen worden uitgebracht. Daarvan zijn 205 stemmen vanuit 35
verenigingen aanwezig.
350 stemmen zijn afwezig.
d.
Ingekomen stukken
De Nederlandse Bedrijfssport Federatie heeft de NBF schriftelijk laten weten dat in het NBFjaarverslag 2016 abusievelijk staat vermeld dat deze organisatie niet meer bestaat.
De Federatie als zodanig bestaat niet meer; deze is nu ondergebracht bij de Stichting Sport &
Zaken, rechtstreeks onder NOC*NSF.

3.
VERSLAG VAN DE BONDSVERGADERING VAN 11 JUNI 2016
De heer Ton Zandboer, secretaris, neemt dit verslag per pagina door, zowel redactioneel als
naar aanleiding van de inhoud.
De juiste tekst is cursief gedrukt.
Pagina 2, presentielijst
Mevrouw B. Klaassen-van Persie was gemachtigd door Bowlingvereniging Maarsen.
Pagina 4, laatste alinea
De heer Meegdes is voorzitter van de Commissie van Beroep
Pagina 9, punt 6c Evenementenplan
Aanvulling:
Het Evenementenplan komt niet meer op de agenda van de bondsvergadering. De afspraak is
nu gemaakt dat het evenementenplan jaarlijks voor het begin van het nieuwe seizoen op de
site komt te staan en dat van ieder evenement een A-circulaire naar de verenigingen wordt
gestuurd. De tekst van deze circulaire wordt eveneens op de site gepubliceerd.

Bondsvergadering 10-6-2017

5
Ook kan men tijdens het rondje Nederland nog met vragen komen betreffende het
evenementenplan.
Pagina 10, eerste regel
Mevrouw Klaassen (Bergen op Zoom en Maarssen).
Pagina 10, punt d. Wachtstatus
Vorig jaar is de wachtstatus afgeschaft. Nog even een de belangrijkste zaken op een rij:
 Het muteren van gegevens kan tot 1 september in plaats van 31 juli.
 De factuur voor alle aangemelde leden wordt verstuurd na 1 september.
 Als compensatie kunnen afgemelde leden (die zich bedenken en toch lid willen
blijven) tot 1 november kosteloos heraangemeld worden.
Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen wordt het verslag van de bondsvergadering
van 11 juni 2016 goedgekeurd en vastgesteld.
Pagina 5 – Heiloo → grijze leden
De voorzitter geeft een samenvatting van de acties die afgelopen jaar in deze zaak zijn
ondernomen.
Gestart is met een gesprek met Heiloo in mei 2016. Het bestuur had het idee dat een goede
oplossing was gevonden. Onderdeel van de afspraken was dat voortaan alle nieuwe leden bij
de NBF als lid werden aangemeld. In september/oktober 2016 is een controleactie uitgevoerd
waarbij bleek dat toch niet alle leden waren aangemeld. Heiloo is daarop schriftelijk verzocht
die aanmelding alsnog te doen. In die brief is ook gemeld dat een boete zou worden opgelegd
als aanmelding niet zou plaatsvinden.
In februari 2017 heeft Heiloo schriftelijk gereageerd; in die brief werd verwezen naar de
situatie in 2014 en het feit dat inmiddels 25 nieuwe leden waren aangemeld. Heiloo wil
daarom de boete-factuur niet betalen.
In maart 2017 heeft het bestuur de bowlingvereniging laten weten dat de bondsvergadering
het bestuur opdracht heeft gegeven het ‘grijze ledenbestand’ aan te pakken. Vanuit het NBF
databestand is een lijst met de nieuwe grijze leden uitgedraaid, en die lijst is gevoegd bij de
contributiefactuur voor 62 leden.
In april en mei 2017 is een herinnering aan deze betalingsverplichting gestuurd.
Op 31 mei 2017 ontving het bestuur een e-mail waarin de vereniging aangaf dat dit de
doodsteek voor de vereniging zou betekenen en dat daarom de rekening niet betaald zou
worden.
In de statuten staat - in het geval dat een lid niet voldoet aan de betalingsverplichting - het
dan gebruikelijk is de Tuchtcommissie in te schakelen. De Tuchtcommissie dient zich dan uit
te spreken.
Het bestuur heeft een brief voor de bowlingvereniging opgesteld, maar nog niet verzonden,
In de brief staat dat alles blijft staan zoals het nu staat en dat als de vereniging blijft weigeren
te betalen, de Tuchtcommissie wordt ingeschakeld. Deze brief wordt dezer dagen verzonden.
Het bestuur heeft over deze kwestie contact opgenomen met een jurist, zodat zeker is dat het
bestuur op de juist manier handelt. De standpunten zijn helaas verhard.
Formeel behoeft het bestuur geen toestemming te vragen om naar de Tuchtcommissie te gaan,
maar toch wil het bestuur weten of de bondsvergadering vindt dat het bestuur de juiste weg
bewandelt. Hierop wordt instemmend geapplaudisseerd. De voorzitter zegt blij te zijn met
deze instemming en spreekt de hoop uit dat de vereniging in Heiloo niet te maken krijgt met
de door haar voorspelde leegloop.
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Via de verslagen van de bestuursvergaderingen worden de leden van de bondsraad op de
hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

4.
BESLUITENLIJST BONDSVERGADERING VAN 11 JUNI 2016
De besluitenlijst d.d. 11 juni 2016 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

5.

JAARVERSLAG 2016 – JAARPLAN 2018
FINANCIEEL VERSLAG 2016
VERSLAG FINANCIELE COMMISSIE 2016
CONTRIBUTIEVOORSTEL 2018-2019
BEGROTING 2018

5.a. Jaarverslag 2016 – Jaarplan 2018
De heer De Vries, directeur bondsbureau deelt mee dat de behandeling van dit document dit
jaar wat ‘informeler’ zal verlopen dan voorheen. Het idee is dat hij links/rechts wat vragen
stelt aan de auteurs van het Jaarverslag 2016, en dat uiteraard ook vanuit de vergadering
vragen komen.
De voorzitter, vervolgt spreker, heeft in zijn voorwoord in het jaarverslag geschreven over
‘heidagen’. Wat is van het aldaar besprokene terecht gekomen?
De heer Schut antwoordt dat daar onder leiding van mevrouw Jolina Broesder (NOC*NSF)
ideeën zijn uitgewisseld, met name over activiteiten gekoppeld aan de focusgebieden. Het was
zeer waardevol. Haar/hun professionaliteit spreekt de voorzitter erg aan, temeer daar het
NBF-beleid zodoende afgestemd kan worden op het beleid van NOC*NSF. De NBF is
onderdeel van de Sportkoepel en het is heel belangrijk dat het beleid van de NBF niet strijdig
is met het overkoepelend beleid van het NOC*NSF.
De heer De Vries stelt dat de NBF zich op drie pijlers focust.
Automatisering
Eén van de pijlers is automatisering. Als de NBF op dat punt niet bijblijft, wordt dat merkbaar
op verschillende levels, op lokaal niveau en bij de interne organisatie. Automatisering moet
taak verlichtend zijn voor de verenigingen en het moet meerwaarde creëren voor de leden.
De heer Edwin van Delden houdt zich hiermee bezig. Desgevraagd meldt de heer Van Delden
dat de ICT-commissie inmiddels bijeen is geweest. Gebleken is dat veel verenigingen hun
eigen scoresystemen, eigen Excel sheets, etc. gebruiken. Het bondsbureau heeft van de ICT
commissie het advies gekregen te inventariseren wat de verenigingen zo al gebruiken. Dit
proces wordt binnenkort gestart.
De heer Krens (bv Nieuwegein) kondigt aan dat hij zich komend seizoen wil wijden aan
ledenbehoud en –werving. Voor ledenbehoud moet op de website dan iets extra’s geboden
worden. Voor ledenwerving is het nodig dat de verenigingen zichtbaar worden op de sociale
media, gekoppeld aan de website. BV Nieuwegein gaat daarvoor een nieuw systeem bouwen.
Hij vraagt de vergadering wie het idee heeft dat zijn verenigingssite ook wel een vernieuwing
kan gebruiken. Drie mensen steken hun hand op. De heer Krens zegt dat hij ermee aan de slag
gaat. Als anderen mee willen kijken: Nieuwegein deelt de informatie en systemen graag.

Bondsvergadering 10-6-2017

7
De heer Van Delden voegt eraan toe dat ook direct al over de grenzen heen gekeken kan
worden om zodoende één Europese database te creëren. Het probleem met pasgemiddelden
van buitenlandse spelers is dan direct opgelost. Een grote uitdaging!
De heer Wagemakers (Fin. Commissie) vraagt of de projectleiders zich richten op de
verenigingen of op de individuen. De KNVB richt zich bijvoorbeeld op de individuele speler.
Op de vraag wat met de kiss-bestanden wordt gedaan, wordt aangegeven dat daarmee niets
wordt gedaan. Maar de heer De Vries weet dat uit het meten van de bowlingbewegingen door
NOC*NSF blijkt dat bowlen er heel goed uitspringt. Daarom is één van de pijlers ook de
samenwerking met de ondernemers. Dus niet alleen sport, maar ook de recreant.
De vraag van de heer Wagemakers (richten op vereniging of individu) wordt zeker
meegenomen in de beraadslagingen.
Evenementen
De heer Kevin de Haan, ca. twee jaar werkzaam voor de NBF, geeft aan de hand van
lichtbeelden een presentatie over wat de NBF in de pijler Evenementen wil bereiken/heeft
bereikt.
Bereikt is dat door entertainment en nieuwe, spannende formats meer beleving en passie voor
zowel deelnemers als publiek is gecreëerd. Zo hebben de NK’s meer deelnemers getrokken
dan voorheen en mede door side-events is tijdens toernooien iets meer publiek aanwezig.
De projectleiders (Ronald de Groot, Jan Jaap van der Sar en Kevin de Haan) worden ieder
door twee andere organisatoren ondersteund.
De promotie is kwalitatief beduidend verbeterd.
Voor evenementen wordt intensief gezocht naar grote sponsoren. Op dit moment zijn dat
Bowltech, Qubica AMF, Bowling Scheveningen en Bowling Leiderdorp. Volgend jaar doet
ook Valcke mee.
Naar aanleiding van het aantal deelnemers aan het NK BCD denkt mevrouw Fievet (ESBC)
dat als in de regio nog drie à vier C-toernooien worden gespeeld een bowler liever naar één
van die toernooien gaat dan naar het NK. De NK’s moet dus nog leuker gemaakt worden.
De heer De Haan denkt dat het volgend jaar veel beter wordt, omdat dan de klassen meer uit
elkaar worden gehaald.
De heer Gorter zegt dat als de NBF voor de NK jeugd en NK 50+ aparte weekenden moet
inplannen, er weinig weekenden overblijven. Mevrouw Fievet memoreert dat vroeger alle
NK’s beschermd waren. Zij denkt dat als nu het NK BCD beschermd wordt, dat die
bescherming ook voor de andere NK’s moet gelden. De argumenten daarvoor zijn immers
dezelfde. De heer Gorter antwoordt dat de vraag is wie elkaar in de weg zitten.
Wedstrijdzaken zal de opmerking van mevrouw Fievet zeker meenemen.
De heer Meegdes (Cie. van Beroep) stelt voor de A- en BCD NK’s niet in verschillende
weekenden onder te brengen. Bowlers mogen toch niet aan beide klassen meedoen. Dat
scheelt een aantal weekenden. Want kijkend naar de wel erg drukke wedstrijdkalender moet
geconcludeerd worden dat het uit elkaar halen van de klassen ook niet meehelpt.
De heer De Haan antwoordt dat de BCD-klassen qua aandacht altijd worden ondergesneeuwd
door de A-klasse. Daarom worden deze klassen uit elkaar gehaald. De heer Gorter voegt
hieraan toe dat in 2017/2018 alleen het NK BCD en NK A uit elkaar gehaald zijn. Een
toernooi moet er echt uitspringen; dan krijgt een centrum met zes banen ook wel 100 mensen
in huis. Er zijn centra die dat voor elkaar krijgen.
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De heer Prins (Leiden Zuid-West) vindt dat ook gesteld zou kunnen worden dat de NBF de
BCD-NK’s organiseert voor 90% van de NBF-leden! De heer Reeuwijk (Dekker Zoetermeer)
meent dat nu de NBF meer gaat organiseren, de kleinere toernooien inderdaad in de
verdrukking komen. De NBF-toernooien zijn duurder - waarvoor absoluut meer geboden
wordt –, maar die hogere inschrijfgelden kan niet iedereen betalen.
De heer Gorter benadrukt dat de NBF niet wil ‘pesten’, niet de wedstrijdkalender wil
volplannen met NBF-toernooien. De heer Reeuwijk (Dekker Zoetermeer) veronderstelt dat
prima andere toernooien gepland kunnen worden in de weekenddagen dat voorronden, dus
geen finales, worden gespeeld.
De heer De Haan zegt dat meer publiek aantrekken door entertainment via side-events vooral
voor de jeugd werkt. Side-events voor volwassenen trekken niet meer publiek. Dat moet
anders worden aangepakt.
Als mogelijkheid om meer publiek aan te trekken, is het Baker format, dat bij de
Stedenontmoeting is ingezet, een goed voorbeeld. Ook de roll-offs en de knock-oufinales zijn
een succes.
De commissie, aldus de heer De Haan, wil zich ook inzetten voor toekomstige projecten:
*
grotere meerwaarde zijn voor ondernemers (één van de drie pijlers),
*
aanbieden verschillende evenementen voor verschillende doelgroepen;
*
organiseren van evenementen die ook openstaan voor niet-leden;
*
meegaan met de digitale ontwikkelingen.
De heer Arndt (Hellevoetsluis) vraagt of reclame op de regionale zenders een optie is. Op die
manier wordt wellicht interesse gewekt om te komen kijken. Wat ledenwerving betreft, stelt
hij voor om oud-leden te benaderen. Biedt hen bijvoorbeeld 10% korting aan op de
contributie aan.
Reactie van de heer De Haan: voor het inschakelen van regionale omroepen is meer geld
nodig. Daar wordt, zoals eerder gezegd, naar gezocht. Maar het accent ligt nu nog binnen de
bowlingwereld zelf.
De NBF, zegt de heer Gorter, heeft het NK Journalisten georganiseerd: een groot succes.
Wat de benadering van oud-leden betreft, vindt de heer Gorter dat dat een zaak voor de
verenigingen zelf is. Maar het is beslist een punt dat aandacht verdient.
De heer Brouwer (Haarlemmermeer) concludeert dat er zeker stappen in de goede richting
zijn gezet. Maar als hij naar de gemiddelde leeftijd binnen de bowlingwereld kijkt, dan is die
vrij hoog. Misschien moet de sport wel veranderen: drie tegen drie, twee uur lang, is toch een
suf spelletje.
De heer De Vries informeert de vergadering in dit verband over de contacten met het Media
Park Hilversum. Er wordt gesproken over een nieuw spelconcept. Dat spel wordt aanvankelijk
voor de televisie ontwikkeld, maar moet in een later stadium ook bij de ondernemers te spelen
zijn.
Mevrouw Staffeleu (Veldhoven) merkt op dat zij het zelf vervelend zou vinden om een brief
van de NBF of van de bowlingvereniging te krijgen waarin staat dat zij haar een tijdje niet
hebben gezien. Over dat idee moet nog eens goed worden nagedacht.
De heer Brouwer (Haarlemmermeer) zegt dat dit een schoolvoorbeeld is van wat leeftijd doet.
Jongeren vinden een dergelijke benadering wel leuk.
De heer De Vries zegt dat geconstateerd kan worden dat via het online tabloid (Bowlen nl) de
heer Harry Brands heel veel bereikt.
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Topsport
De heer De Vries vraagt aan de heer Gorter op welke prestatie hij als bestuurslid het meest
trots is. De heer Gorter antwoordt dat dat de regionale dekking bij de jeugd is. Bij de
landelijke en regionale jeugdselecties zijn er meerder coaches, dat levert veel goede resultaten
op. Voor hem persoonlijk is dat het EK heren 2016, met drie mensen bij de laatste acht.
De volgende vraag luidt waaraan de heer Gorter geld zou besteden als hij over veel meer geld
kon beschikken. Reactie: meer trainers, meer en betere faciliteiten, meer jeugdontwikkeling,
betere coaching. Topbowlers, vervolgt de heer de Vries, zouden dat beleid op prijs stellen.
Maar toch krijgt topsport minder geld. Hoe wordt dat opgelost?
De heer Gorter antwoordt dat het niet realistisch is om geld uit de NBF te halen voor topsport.
Er zijn best wel middelen in de markt waar geld uit gehaald kan worden, maar het is ook een
eigen verantwoordelijkheid van de topbowlers om hun carrière te verwezenlijken.
De heer Krens (Nieuwegein) ervaart dat bedrijven het heel leuk vinden om clinics te krijgen.
Misschien kan de NBF daarin een rol spelen?
De heer Chandra weet dat de NBF het zich niet kan veroorloven de benodigde bedragen voor
uitzending te genereren. Dat moeten de sportbowlers zelf doen. Hij stelt voor dat via het
inschrijfgeld bij toernooien alle sportbowlers een kleine bijdrage afdragen voor topsport.
Topsport is immers de rode draad in de organisatie.
Ook de heer Reeuwijk meent dat topsport nodig is om de breedtesport onder de aandacht te
brengen/te houden. Het zijn de boegbeelden die ervoor zorgen dat de sport aantrekkelijk is.
Hij doet de suggestie dat de NBF topsporters – als side event - inzet bij toernooien om
bijvoorbeeld een praatje te houden, een demonstratie te geven.
50+ bowlen
Mevrouw Fievet (ESBC) stelt vast dat de groep 50+ bowlers groeit en zodoende het
ledenbestand van de NBF versterkt. Maar of de NBF nu gelukkig met die vergrijzing moet
zijn?
Die groei is tot stand gekomen omdat ESBC samen met de NBF het 50+ bowlen heeft
opgepakt en er energie in heeft gestoken. Zij adviseert verenigingen voor veel promotie voor
50+ activiteiten te zorgen rond hun bowlingtoernooien.
Aan het WK 50+ bowlen (augustus 2017 in München) gaat een kwaliteitstraject vooraf. Dit
traject is breed opgezet met onder andere gratis clinics, met ondernemers die gratis banen ter
beschikking stellen. Het voorstel van de heer Gorter om drie kwalificatietoernooien te kunnen
spelen voor € 100,00 is een prima idee gebleken.
Het blijft lastig om sponsoren te vinden, maar zoals het er nu uitziet, kunnen vier dames en
vier heren worden uitgezonden naar het WK. Zij krijgen een bijdrage van ca. € 500,00 per
persoon. Zonder dit gehele traject was dat nooit mogelijk geweest.
De heer De Vries zegt namens bestuur en directie bijzonder blij te zijn met de inzet van de
ESBC.
De heer Schweitzer (Haarlem) mist in het Jaarplan 2018 het onderwerp ledenwerving. In de
bondsvergadering is wel eens gezegd dat de NBF zichzelf moet opheffen als het ledenaantal
onder de 10.000 komt. Nu is het bijna zo ver, maar van stoppen is kennelijk geen sprake.
De heer Gorter voert aan dat hard gewerkt wordt aan ‘ledenwerving’. Echter, de NBF is een
overkoepelende organisatie; ledenwerving begint bij de verenigingen. De heer Schweitzer
meent dat ledenwerving gezamenlijk moet worden opgepakt.
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De voorzitter meent dat door de focus te leggen op de drie pijlers het totaalpakket bowlen
leuker en interessanter wordt. Daarbij wordt uitgegaan van de sport, van het spel zelf. Er
worden geen advertenties in kranten geplaatst. Ook het NBF-bestuur hoopt dat meer mensen
gaan bowlen en lid worden van een bowlingvereniging. Ledenwerving als zodanig is niet
apart genoemd in het Jaarplan, maar speelt bij alle activiteiten een rol.
De heer Zandboer geeft in dit verband aan dat vanmiddag een workshop ledenwerving wordt
gehouden.
Mevrouw Schweitzer (Haarlem) zegt dat er vrijwilligers nodig zijn die zich inzetten voor de
verenigingen. Maar als die ook ingezet moeten worden voor NBF-activiteiten dan sneeuwen
de lokale evenementen onder. Het moet een samenspel worden. Heel veel geld en moeite gaan
naar de NBF-evenementen. Zij mist de aansluiting.
De heer Brouwer (Haarlemmermeer) vindt dat een overkoepelend orgaan moet zorgen dat de
sport, het beleid goed omschreven, bewaakt wordt. Gemeenten zijn ook vaak bereid
(financieel) mee te werken aan lokale sportactiviteiten. Zijn advies is om gebruik te maken
van alle lokale mogelijkheden.
De heer Gorter benadrukt nogmaals dat de NBF geen kleine toernooien wil ‘pesten’. In reactie
op het advies van de heer Brouwer meer sponsoren te zoeken, antwoordt de heer Gorter dat
dat voor een sportbond moeilijker is dan voor een lokale sportvereniging. Het is zeker een
uitdaging.
De heer Duijn (Haarlemmerliede) meent dat ledenwerving en –behoud een speerpunt is voor
de gehele organisatie. Ook zijns inziens dient dit onderwerp in het jaarplan te worden
opgenomen. Laat verenigingen ook onderling informatie, tips en tricks uitwisselen, en wijdt
minimaal vijftien regels in het Jaarplan aan dit onderwerp.
De voorzitter vindt dit een goed idee.
De heer Gorter wijst op de avonden van de rondjes Nederland, waarin dit soort zaken ook aan
bod komen.
De heer Valkenhoff (Rijssen) concludeert dat de NBF de sport aantrekkelijker wil maken.
Zijns inziens krijgt de buitenwereld daar niets van mee. Maar, vervolgt spreker, de heer De
Vries heeft al verteld dat de NBF met televisiemakers gesproken wordt over een nieuw
spelconcept. Het is de bedoeling dat zodra dat mogelijk is journalisten worden uitgenodigd
voor het spelen van een promotie-toernooi.
De heer Zandboer noemt in dit verband ook het televisieoptreden van Lisanne Breeschoten bij
RTL Live.
De voorzitter denkt dat er sprake is van een groei-, een gewenningsproces. Niet iedereen is al
gewend aan de speaker die bij wedstrijden ook voor entertainment zorgt. Ook is niet iedere
(top)sporter bereid/gewend om journalisten voor een interview te woord te staan.
Mevrouw Fievet komt terug op de optie om de NBF oud-leden te laten benaderen. Zij zou
liever zien dat de daarvoor benodigde data beschikbaar worden gesteld aan de verenigingen
zodat die zelf contact kunnen leggen. De historie van verenigingen is vaak grotendeels
verloren gegaan door bestuurswisselingen.
Een ander belangrijk punt dat publiciteit verdient, is het feit dat de ESBC deze zomer zeven
clinics gaat verzorgen.
En ten slotte zegt mevrouw Fievet dat verenigingen onderling prima voor kennisdeling
kunnen zorgen. Daar is het bondsbureau niet voor nodig. Verenigingen in een regio of
provincie kunnen op eigen initiatief bij elkaar komen en met elkaar in gesprek gaan. Zo kan
bijvoorbeeld op alle inschrijfformulieren regionaal/provinciaal aandacht gevraagd worden
voor alle andere toernooien in een regio/provincie.
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De voorzitter sluit de behandeling van het Jaarverslag 2016/Jaarplan 2018 af.
5.b. Financieel verslag 2016
De heer Van Delden licht aan de hand van lichtbeelden het Financieel verslag 2016 toe. Dit
jaar is sprake van een fors negatief resultaat: € 20.000,00. Voornaamste oorzaken: tijdelijk
personeel en tegenvallende contributie inkomsten.
Over de toelichting 2018 (‘geen extra personeel’) op pagina 21 wordt aangegeven dat dit
inmiddels achterhaald is. De heer De Vries zegt dat een subsidie is binnengehaald, zodat de
extra kosten niet ten laste van de begroting komen.
De voorzitter stelt vast dat de bondsvergadering instemt met het Financieel verslag 2016.
5.c.
Verslag Financiële commissie 2016
De heer Wagemakers (Financiële commissie) zegt dat ook de commissie haar hart vasthoudt
voor de ledenontwikkeling. Het feit dat toch nieuw personeel wordt aangetrokken, was ook
nieuw voor hem.
De heer De Vries verduidelijkt dat het om een nieuw personeelslid voor het sportcluster gaat.
Het betreft een werknemer waar de NBF voor een korte termijn gebruik van kan maken. Na
één jaar stopt de functie.
De voorzitter verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid in 2016.
De vergadering reageert met goedkeurend applaus.
5.d. Contributievoorstel 2018-2019
In dit voorstel, zegt de heer De Vries is de indexering van de bedragen zoals gebruikelijk aan
de hand van de inflatiecorrectie uitgevoerd.
De heer Meegdes merkt op dat op de website een aantal malen correctievoorstellen zijn
gepubliceerd. Daarin waren overigens geen grote verschillen te zien.
De heer Van Delden geeft aan dat de versie van 1 juni 2017 de juiste is.
De heer Brands (Oss) vraagt waarom de 1e klasse duurder is dan de 2e klasse. Dat is al jaren
zo, reageert de heer Van Delden. Hij denkt aan hogere kosten voor de promotie van de 1e
klasse. Hij neemt de vraag mee en zorgt dat het exacte antwoord bij de heer Brands komt.
De heer Wagemakers (Financiële commissie) wil voorstellen om de contributiebedragen voor
drie jaar vast te stellen. Voor de verenigingen is dat veel handiger.
De heer De Vries vindt dit een goed voorstel. Maar dan zullen eerst rekenexercities moeten
worden uitgevoerd. De FC maakt een voorstel (met twee alternatieven) dat zal vervolgens
worden voorgelegd aan het bestuur. In de volgende bondsvergadering kan de
bondsvergadering haar goedkeuring al dan niet geven.
5.e Begroting 2018
De NBF kan (btw-loos) gebruik maken van de diensten van het sportcluster. Dat heeft grote
voordelen, met name als voor een groot subsidieproject mensen moeten worden ingehuurd.
De verdeling van de Lotto-subsidies staan vanaf 2018 weer ter discussie. Dit is echt een
grillig beleid, een spanningsveld.
In de begroting 2018 is de zojuist geaccordeerde contributieverhoging verwerkt.
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De heer Gorter heeft als enige opmerking dat het voor topsport een heel lastig verhaal wordt
om die post sluitend te krijgen.
De vergadering stemt in met de begroting 2018.
6.
VOORSTELLEN BESTUUR
Er zijn geen voorstellen van het bestuur.
7.
VOORSTELLEN VAN DE LEDEN
Er zijn geen voorstellen van de leden.
8.
VACATURES
8.a
Bestuur NBF
De heer A.P. Zandboer wordt bij acclamatie herbenoemd tot lid van het NBF-bestuur
Het bestuur van de NBF wordt uitgebreid met een vijfde bestuurslid: mevrouw Henny
Bouwens. Mevrouw H. Bouwens wordt bij acclamatie benoemd tot lid van het NBF-bestuur.
De heer Zandboer neemt de leiding van de vergadering over omdat de vergadering zich moet
uitspreken over de herbenoeming van de heer B. Schut.
De vergadering stemt met applaus in met de herbenoeming van de heer B. Schut tot voorzitter
van het NBF-bestuur.
8.b
Tuchtcommissie
De heer P.A.H. van Rijthoven wordt bij acclamatie herbenoemd tot lid van de
Tuchtcommissie.
De Tuchtcommissie wordt uitgebreid met mevrouw F. Tomas, die bij acclamatie wordt
benoemd tot lid van de Tuchtcommissie.
8.c
Financiële commissie
Binnen de Financiële commissie is nog steeds een vacature.
De voorzitter roept de vergadering dringend op uit te kijken naar een geschikte kandidaat.
De heer Meegdes (Cie. van beroep) vraagt aan de Financiële commissie of het misschien
handig is om te vissen buiten de NBF-bondsvergadering en het profiel binnen de verenigingen
te verspreiden.
Afgesproken wordt dat de heer Wagemakers een profielschets zal opstellen.
Noot: iemand die in de Financiële commissie zit, heeft geen stemrecht als hij/zij ook in het
verenigingsbestuur zitting heeft.
Benoeming Ad van der Jagt tot lid van verdienste en Ronald Chandra tot erelid
Het NBF-bestuur is van mening dat deze twee mensen in de bowlingwereld op een bepaalde
manier in het zonnetje gezet moeten worden. De heer Ad van der Jagt is vandaag helaas niet
aanwezig, maar voor al zijn verdiensten en lange staat van dienst wil het bestuur hem
benoemen tot lid van verdienste. De vergadering stemt daar applaudisserend mee in.
De heer Van der Jagt zal later formeel van deze benoeming op de hoogte worden gesteld.
Voor de tweede persoon heeft het bestuur een ander plan. Het bestuur wil de heer Ronald
Chandra tot erelid benoemen.
De heer Zandboer verzoekt de heer Chandra, die hij sinds 1970 kent, naar voren te komen.
Ronald Chandra heeft als bowler nationaal en internationaal veel betekend voor de
bowlingsport. Ook als bowlingondernemer in Nieuwegein en Schiedam heeft hij zich
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onderscheiden: de condities waren altijd perfect! Ronald Chandra heeft veel tijd en geld
gestoken in zijn coach schap. Nu heeft hij zich aan het 50+ bowlen verbonden.
De NBF heeft de jaarlijks terugkerende MVP award (Stedenontmoetingen senioren) naar hem
vernoemd.
De heer Zandboer vraag de bondsvergadering Ronald Chandra vanwege zijn verdiensten als
topbowler, als coach, als ondernemer te benoemen tot erelid van de Nederlandse Bowling
Federatie. Op dit verzoek volgt een geweldig applaus.
De heer Chandra bedankt het bestuur en de bondsvergadering voor de mooie woorden en zegt
dat hij de speld met trots zal dragen.

9.
RONDVRAAG
De heer Meegdes vraagt waarom weer voor Harderwijk als vergaderlocatie is gekozen. Een
rondje door Nederland lijkt hem ook wel leuk en hij verzoekt het bestuur hier eens over na te
denken.
De tweede vraag luidt waarom de bondsvergadering op dezelfde dag gepland is als de Dag der
Kampioenen-Jeugd wordt gespeeld. Veel aanwezigen vandaag zouden wellicht liever naar
hun kroost in Den Bosch hebben gekeken. Een optie zou zijn om voortaan de
bondsvergadering te houden in het centrum waar het evenement wordt gespeeld.
Bowlingvereniging Haarlemmerliede heeft gehoord dat jeugdleden op toernooien het shirt
moeten dragen van de regionale trainingen. Waarom mag het ‘eigen’ shirt niet gedragen
worden?
Deze vraag roept de nodige verwarring op: het NBF-bestuur is niets bekend van een
dergelijke regel. Mevrouw Klaassen (Bergen op Zoom) zegt dat haar regiotrainers het zelfs
verboden hebben om het regioshirt tijdens toernooien te dragen.
Het is duidelijk dat voor deze kwestie centraal afspraken moeten worden gemaakt.
Voor wedstrijdersleiders dient een cursus bijscholing te worden opgezet.
Over de boetes die worden uitgedeeld voor het ontbreken van een wedstrijdleider zegt de heer
Gorter dat de vereniging de papieren tekent waarmee de inschrijving wordt geregeld.
De voorzitter stelt voor dat dit probleem binnen het bestuur aan de orde komt.
De heer Meegdes zou graag zien dat de wedstrijdbegeleidingscursus weer wordt opgestart.
Voor veel mensen is de drempel te hoog om wedstrijdleider te worden.
Ook dit punt krijgt de aandacht van het bestuur.

10.
SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering waarbij hij iedereen bedankt voor de moeite om naar
Harderwijk te komen. Hij denkt dat vandaag een prima vergadering is gehouden en ziet
iedereen graag terug bij de lunch en de workshops van vanmiddag.
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