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NOTULEN VAN DE DIGITIAAL GEHOUDEN BONDSVERGADERING
NEDERLANDSE BOWLING FEDERATIE
10 OKTOBER 2020
van 10.00 tot 12.30 uur
________________________________________________________________________________
Deelnemers volgens de presentielijst:
Bestuur en personeel Nederlandse Bowling Federatie
de heer Bob Schut
voorzitter
de heer Ton Zandboer
secretaris, erelid
de heer Elco Gorter
penningmeester - topsport
mevrouw Bep Klaassen-van Persie lid bestuur - breedtesport jeugd en opleidingen
de heer Christian de Boer
kandidaat bestuurslid
de heer Arjan de Vries
directeur bondsbureau - Sportcluster
mevrouw José Verberk
managementassistent
de heer Jan Jaap van der Sar
topsportcoördinator, opleidingen en G-bowlen
Ereleden, leden van verdienste en commissieleden
de heer Jaap Krist
erelid
de heer Ad Ophelders
erelid
de heer Paul Douw
lid van verdienste
de heer Geert Langhorst
lid van verdienste
Afmeldingen
mevrouw Lia Fievet
de heer Adri de Roon
de heer Abel Zeilstra
de heer René van den Bosch
de heer Frans Wagenmaker
mevrouw Margreet Dirks
mevrouw Mariska van den Bos
de heer Marcel Pistorius

Erelid
Erelid
Lid van Verdienste
Lid van Verdienste
financiële commissie
tuchtcommissie
coach
trainer

Afgevaardigden met stemrecht
Nr. Bowlingvereniging
10
Noordwijkerhout
24
Tilburg
29
Scheveningen
30
Den Bosch
36
Gouda
39
Spijkenisse
52
Zoetermeer Dekker
88
Hellevoetsluis
68
Haarlemmermeer
71
Veldhoven
83
Bergen op Zoom
97
Schiedam Musis Sacrum
134 Steenwijk
139 Veenendaal
140 Drachten De Kaden
144 Spierdijk
172 Rijswijk Bally’s
177 Warmond
791 ESBC Nederland

Afgevaardigde
de heer George van Kints, voorzitter
de heer Berry Termeer, voorzitter
mevrouw Eliane Mortiers, voorzitter
de heer Erik Meegdes, voorzitter
de heer Kees Dessing, voorzitter
de heer Arie van Duin, voorzitter
de heer Kevin Reeuwijk, voorzitter
mevrouw Adrie Gorter-Zorgdrager, bestuurslid
de heer Cor Cambier, voorzitter
de heer Ramon Hoeks, bestuurslid
de heer Pascal Morties, voorzitter
de heer Suraj Panday, wedstrijdzaken
de heer Guus van Leeuwen, voorzitter
mevrouw Gerie Hootsen, secretaris
de heer Geert Langhorst
de heer Arne Wijnja, voorzitter
de heer Robbert van der Ark, voorzitter
de heer Koos Graves, voorzitter
de heer Paul Douw, voorzitter
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Deelnemende verenigingen zonder stemrecht
126 Krimpen aan den IJssel
de heer Adrie Otterspeer, voorzitter
Deelnemers aan de vergadering zonder stemrecht
de heer Richard Addae
NBF Lid
Met kennisgeving afwezig
Nr. Bowlingvereniging
03
Amsterdam
07
Eindhoven
08
Groningen
11
Heerlen
13
Middelharnis
15
Zevenaar
28
Zaandam
34
Soest
37
Heiloo
44
Arnhem
60
’s Heerenberg
75
Medemblik
79
Venray
88
Rijssen
95
Sittard
115 Erica Mill
124 Barneveld
Verslag:

Marianne van der Stoep

________________________________________________________________________________
De agenda luidt als volgt:
1.

Opening en mededelingen
* integratie Dovenbond
2.
Verslag van de bondsvergadering van 15 juni 2019
3.
Besluitenlijst van de bondsvergadering van 15 juni 2019
4.
a.
jaarverslag en financieel verslag 2019
b.
verslag financiële commissie 2018
c.
contributievoorstel 2021-2022
d.
jaarplan en begroting 2021
5.
Voorstellen bestuur
Wijzigingen sportreglement
a.
aanvulling artikel 312: soorten bijzondere sportresultaten
b.
wijziging artikel 304: bevoegdheid aanmelden sportresultaten
c.
wijziging artikel 215 lid 1 en 2 en artikel 529 lid 3
d.
evenementenplan
6.
Verenigingsondersteuning
7.
Voorstellen van Leden
8.
Samenstelling bestuur en commissies
a.
tuchtcommissie
b.
financiële commissie
c.
bestuur NBF
9.
Rondvraag
10. Sluiting
________________________________________________________________________________
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1.
OPENING en MEDEDELINGEN
Met een woord van welkom opent voorzitter Bob Schut deze wel heel bijzondere bondsvergadering
en begroet vervolgens de ereleden, leden van verdienste, commissieleden en de afgevaardigden
van de bowlingverenigingen.
Het bestuur van de NBF bevindt zich op het bondsbureau te Veenendaal, samen met medewerkers
van het bondsbureau. Jan Jaap van der Sar opereert vanuit Utrecht.
Mededelingen
*
Beeldopname van deze bondsvergadering – ‘vergaderdiscipline’
Desgevraagd geeft geen van de aanwezigen aan bezwaar te hebben dat de beelden van deze
vergadering worden opgenomen.
De voorzitter geeft kort de regels aan voor een goed verloop van deze via Teams te houden
vergadering.
Hij leest vervolgens de namen voor van de stem- en spreekgerechtigden.
*
Samenstelling bondsbestuur
Ton Zandboer is vandaag voor het laatst als bestuurslid van de NBF aanwezig.
Hij krijgt ter herinnering daaraan de beelden van deze vergadering.
*
Vaststellen agenda
Agendapunt 6 (verenigingsondersteuning) vervalt.
Het punt verenigingsondersteuning wordt besproken tijdens het voorzittersoverleg.
In het voorzittersoverleg van 27 oktober a.s. wordt een presentatie gegeven over de resultaten van
de verenigingsmonitor en het ledenonderzoek. Tevens wordt dan ‘SOS’ (Slagvaardig Organiseren
Sport) geïntroduceerd.
Agenda punt 7 komt te vervallen, er zijn geen voorstellen van leden.
Bij agendapunt 5 is het bestuur vergeten de wijzigingen in artikel 215 lid 1 en lid 2 en artikel 529 lid
3 in de agenda op te nemen. Deze twee artikelen zijn op zich niet veranderd, maar wel verduidelijkt.
De voorzitter vraagt instemming van de vergadering om deze wijzigingen vandaag te behandelen,
ondanks het feit dat deze niet tijdig zijn aangekondigd.
De vergadering gaat akkoord.
*
Corona
Dinsdag 13 oktober 2020 geeft het kabinet weer een persconferentie waarbij nieuwe maatregelen
zullen worden afgekondigd, aldus de voorzitter. Het bestuur is heel intensief bezig geweest om te
bedenken wat nog mogelijk is. Zo is aan de leden een loyaliteitsoproep gedaan om samen te zorgen
dat de bowlingsport blijft bestaan. Die oproep staat nog steeds: blijf ‘on speaking terms’ met de
ondernemer; probeer zo veel mogelijk leden te behouden; laten we elkaar helpen in deze moeilijke
tijden.
*
Integratie van de Dovensportbond
Eén van de pijlers van de NBF luidt: bowlen is voor iedereen.
Met de Nederlandse Dovensportbond is overleg geweest over integratie in de NBF. Deze
ontwikkeling is versneld door het project Ongehoord Sportief. Inmiddels is de integratie een feit: de
acht verenigingen met gezamenlijk 90 leden maken deel uit van de NBF. De NBF zal deze
verenigingen ondersteunen waardoor zij hun eigen toernooien en kampioenschappen nog beter dan
voorheen kunnen organiseren.
Het bestuur hoopt dat alle verenigingsbesturen dit initiatief zullen volgen en zelf gaan onderzoeken
hoe zij de integratie van de dovensportbond in hun eigen bowlingvereniging kunnen realiseren.
*
EK Jeugd
Dit evenement is al een aantal malen verschoven. In overleg met de ETBF is besloten dat de
organisatie van het eerstvolgende kampioenschap in handen blijft van de NBF, en dat Frankrijk haar
beurt verschuift naar het daarop volgende jaar.
De NBF zou het evenement in 2021 kunnen organiseren, maar niet bekend is of alle afspraken met
bijv. hotels en andere partners ook in 2021 gemaakt kunnen worden.
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Afgesproken is twee piketpalen te slaan. Op 4 november 2020 wordt gekeken of met de dan
geldende regels de EK Jeugd met Pasen 2021 georganiseerd kan worden. Zo ja, dan wordt
dienovereenkomstig gehandeld.
Het tweede piketpaaltje is op 9 januari 2021 geslagen. Dan wordt beslist of de EK wel of niet
doorgaan.
*
Stemverhouding
Vandaag nemen 21 stemgerechtigde verenigingen deel aan de vergaderingen. Zij
vertegenwoordigen 130 van de 508 stemmen.

2.
Verslag van de bondsvergadering van 15 juni 2019
Ton Zandboer behandelt dit agendapunt en hij neemt het verslag per pagina door.
Pagina 4 – SponsorKliks
Het advies aan verenigingen om met SponsorKliks te werken is via de NBF website gepubliceerd.
Pagina 5 – ledenaantal
Het bestuur heeft met het project SOS (Slagvaardig Organiseren Sport ) een plan opgesteld om het
ledenaantal te doen groeien.
Pagina 6 – 50+-leden
De 50+-leden zijn inmiddels in de tabel ‘ledenaantallen per doelgroep’ opgenomen.
Pagina’s 7 en 8 – string technology
Ton Zandboer zegt dat het bestuur/bondsbureau hier weinig aan heeft kunnen doen. Elco Gorter en
Edwin van Delden zijn wel diverse malen in Deventer geweest. Dit onderwerp houdt de aandacht
van het bestuur. Momenteel organiseert de NBF geen evenementen op banen met string
technology.
Pagina 8 – EK Jeugd
De NBF heeft € 35.000,00 subsidie ontvangen voor de reeds gemaakte kosten voor dit evenement.
De € 70.000,00 vanuit de gemeente Tilburg wordt betaald als het EKJ doorgang vindt. Op 4
november a.s. wordt via de ETBF met de gemeente Tilburg gesproken hoe verder gehandeld moet
worden waarbij o.a. wordt bepaald welke landen kunnen inschrijven.
De bondsvergadering wordt op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.
Pagina 9 – personeelskosten Cluster neergaand of stijgend
De vraag van Erik Meegdes wordt door Ton Zandboer naar tevredenheid beantwoord.
De NBF moet gehoor geven aan de CAO Sport. De werkgeversorganisatie (WOS) beschrijft
functieprofielen waaraan salarislevels zijn gekoppeld. Deze worden door de NBF opgevolgd. In 2021
worden tijdelijke afspraken netjes aangepast aan de CAO norm. In 2021 en de jaren erna hebben
we jaarlijks te maken met periodieke verhogingen in inflatiecorrecties. Die voeren we ook door. Ook
de werkgeverslasten zullen navenant toenemen. Er is geen intentie om het aantal FTE uit te breiden
of nog verder te laten dalen. Dit betekent wel dat we af en toe kennis en kunde tijdelijk moeten
inhuren vanuit het Sportcluster (denk aan IT en Financiën).
Pagina 12 – Re-entree
Ton Zandboer meldt dat de vraag over de re-entree regeling van heer Strijker indien nodig aan de
tuchtcommissie voorgelegd kan worden.
Pagina 12 – Balansgaten
Elco Gorter meldt dat de balansgaten-regeling verlengd is tot 1 januari 2021. Alle leden van een
bowlingvereniging moet hier aandacht aan schenken, want er zijn nog steeds bowlers die wèl met
balansgaten spelen. Erik Meegdes (Den Bosch) vraagt of ongebruikte duimgaten ook als
balansgaten worden gezien. Elco Gorter antwoordt bevestigend.
Arie van Duin (Spijkenisse) vraagt of dat ook geldt voor senioren die alleen huisleague spelen. Zij
hebben jaren geleden een bal gekocht, Arie spreekt de verwachting uit dat deze mensen eerder
zullen stoppen dan naar een proshop te gaan.
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Elco Gorter antwoordt dat dat tot 1 januari 2021 mag, en daarna officieel niet meer.
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen wordt het verslag van de bondsvergadering van 15
juni 2019 goedgekeurd en vastgesteld.

3.
Besluitenlijst van de bondsvergadering van 15 juni 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

4.a Jaarverslag 2019 en Financieel verslag 2019
Jan Jaap van der Sar licht het jaarverslag 2019 toe.
Aan de hand van de vijf ambities van de NBF zijn de plannen/acties geschreven.
Vanuit de deelnemers aan de vergadering worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.
Het jaarverslag 2019 wordt vastgesteld.
Arjan de Vries zegt blij te zijn te kunnen constateren dat het negatieve resultaat 2019 kleiner is dan
begroot werd in 2018: begroot werd min € 40.000; het resultaat is min € 6.000. Hij hoopt dat de
leden van de bondsvergadering ook tevreden zijn en dat in 2020 een vergelijkbaar resultaat wordt
bereikt.
Bijdragen en subsidies vanuit NOC*NSF en de overheid zijn nog onzeker.
De deelnemers aan de vergadering hebben geen vragen of opmerkingen.
4.b Verslag financiële commissie
De leden van de financiële commissie zijn niet aanwezig, maar hebben wel het verslag 2019
toegestuurd. Bestuur en bondsbureau hebben intensief contact met de commissie en komen
regelmatig bij elkaar op het moment dat nog aan de knoppen gedraaid kan worden om zaken bij te
stellen.
De financiële commissie bevestigt het resultaat over 2019 en adviseert de bondsvergadering het
bestuur decharge te verlenen over het in 2019 gevoerde financiële beleid.
De vergadering gaat akkoord en verleent de gevraagde decharge.
4.c Contributievoorstel 2021-2022
Arjan de Vries geeft aan dat over dit voorstel niet gestemd behoeft te worden. Het bestuur heeft de
prijsindex correctie doorgevoerd (1,5%).
De vergadering stemt in met de nieuwe contributiebedragen.
4.d Jaarplan en begroting 2021
Jan Jaap van der Sar verwijst weer naar de vijf pijlers waarop het beleid van de NBF is afgestemd.
Jaarlijks wordt bekeken wat de doelen zijn.
Aan de hand van sheets licht hij het jaarplan toe.
De NBF is er voor alle bowlers – notities uit de toelichting
De relatie met de verenigingen moet nog beter gemaakt worden. Daarvoor moeten NBF en
verenigingen elkaar weten te vinden.
Een grote groep bowlers speelt alleen in huisleagues en hooguit in een C-toernooi.
De contacten met de 50+ zijn, dankzij de werkgroep (Lia Fievet en Paul Douw), prima.
De verenigingsmonitor is uitgevoerd om te weten waar de verenigingen mee bezig zijn.
Het is belangrijk dat meer verenigingen deze monitor invullen.
Contactadres en emailadres van een vereniging moeten kloppen, omdat dat essentieel is voor de
communicatie.
Het bondsbureau blijft verenigingen uitnodigen om bij problemen contact op te nemen, via de site,
telefoon, email.
Het bondbureau wil graag van verenigingen weten welke doelgroepen naar hun mening het best
benaderd kunnen worden. De communicatie kan dan daarop worden afgestemd. Te denken valt aan
mensen met een beperking, jeugd, jong-senioren.
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De NBF gaat met de tijd mee – notities uit de toelichting
De NBF volgt de ontwikkelingen van de string technology op de voet, nationaal en internationaal, en
zal naar bevinding handelen.
De dienstverlening naar de verenigingen toe door het bureau moet goed georganiseerd worden/zijn.
Om alle bowlers goed in beeld te kunnen krijgen, is Lanetalk een enorm goed hulpmiddel. Deze
bowling app is nog steeds volop in ontwikkeling.
Er is een groot potentieel aan leden. De NBF telt 8.000 leden, maar NOC*NSF registreert 300.000
bowlende mensen. Als achterhaald kan worden, wie dat zijn, kan daarop worden ingespeeld: een
belangrijke ambitie!
De NBF loopt voorop in het organiseren van evenementen – notities uit de toelichting
Uit het afgelopen half jaar zijn veel dompers te melden. Met het EK Jeugd in Tilburg had de NBF
graag willen laten zien hoe mooi een evenement - en de beleving daarom heen - kan zijn.
Ook het NK Bowlen – nieuwe stijl is uitgesteld naar 2021.
De NBF is een stabiele organisatie – notities uit de presentatie
Deze ambitie is in de laatste jaren zeker behaald. Daarbij speelt de juiste samenwerking met de
verenigingen een rol.
Ook de ondernemers zijn belangrijk en daar besteedt de NBF veel aandacht aan.
Samenwerking met de individuele vrijwilligers behoort zeker tot deze pijler.
De NBF doet met TeamNL Bowling mee om de prijzen – notities uit de presentatie
Bowlen heeft veel media-aandacht gekregen bij een breed publiek.
Voor de jeugd is het goed om te zien dat TeamNL Bowlen in 2019 veel succes heeft behaald.
De resterende evenementen in 2020 zijn afgelast en doorgeschoven naar 2021.
TeamNL Bowlen wil zich kwalificeren voor het WK. Daarvoor komt een nieuwe cyclus 2022-2025.
Vragen vanuit de vergadering
Pascal Morties (bv Bergen op Zoom) vraagt of ‘rondje Nederland’ weer georganiseerd wordt.
Jan Jaap van der Sar antwoordt dat vorig jaar is besloten om dat niet meer te doen, en te kiezen
voor een direct contact tussen NBF en verenigingen. Bestuursleden en Bondsbureau gaan op een
informele wijze in gesprek met verenigingsbesturen om te bepalen wat de NBF aan ondersteuning
kan bieden. Op die manier worden de lijntjes korter gemaakt en is duidelijk gebleken dat deze gang
van zaken drempelverlagend werkt.
Wèl vindt regelmatig informeel overleg met de voorzitters plaats. Inmiddels zijn drie sessies
gehouden; de vierde staat op stapel.
George van Kints (bv Noordwijkerhout) zegt niemand te kort willen doen, maar hij wil, behalve het
bestuur, speciaal Jan Jaap van der Sar bedanken voor diens inzet en hulp, en dat alles op een
persoonlijke en vriendelijke manier.
Jan Jaap bedankt George voor dit compliment. Ook de NBF heeft geen toverstaf, maar samen kan
veel bereikt worden.
Surai Panday (Schiedam Musis Sacrum) vraagt in hoeverre er rekening mee wordt gehouden dat
ook 2021 een verschrikkelijk jaar wordt.
Arjan de Vries zegt dat hij hierop terugkomt bij het punt financiën-begroting 2021. Het enige dat hij
nu kan zeggen is dat voortdurend de vinger aan de pols wordt gehouden.
Adrie Gorter (bv Hellevoetsluis) heeft een vraag naar aanleiding van het evenementenplan. Zij vindt
dat er te weinig gecommuniceerd wordt richting ondernemers.
Bob Schut benadrukt dat de besturen van NVB en NBF regelmatig bij elkaar komen. Het NBFbestuur merkt overigens wel dat niet alle ondernemers op de hoogte zijn van wat in die
bijeenkomsten besproken is. Daarin zou misschien ook de NBF een rol kunnen spelen, hoewel de
verantwoordelijkheid eigenlijk bij de NVB ligt.
Adrie Gorter stelt voor de verslagen van die bijeenkomsten naar de bowlingcentra te sturen.
Als voorbeeld noemt zij de verenigingskampioenschappen die op zondag 14 maart 2021 gespeeld
gaan worden. Op een zondag verdienen ondernemers liever geld met recreatiebowlers.
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Bob Schut zegt dat het NVB-bestuur goed is uitgelegd waarom die datum is geprikt.
Inmiddels is duidelijk dat die informatie niet duidelijk is door gekoppeld aan de ondernemers.
Bovendien zijn niet alle bowlingondernemers lid van de NVB. Adrie Gorter, vervolgt Bob Schut, heeft
gelijk met haar opmerking: het punt heeft de aandacht van het bestuur.
Elco Gorter vult aan dat aan de NVB is gemeld dat de finale op 14 maart 2021 gepland is, maar niet
dat die finale om 17.00 uur gespeeld moet zijn. Bowlingcentra zijn doorgaans op zondagmorgen om
10.00 uur nog niet druk bezet met recreatiebowlers. Een gesprek tussen vereniging en ondernemer
kan heel verhelderend werken. Het is lastig voor de NBF om regels te bedenken waar 100
ondernemers het mee eens zijn. Hij is het overigens eens met de opmerking dat informatie beter
gedeeld moet worden.
Adrie Gorter snapt de reden, maar denkt dat het onredelijk is te kunnen verwachten dat
ondernemers die zaterdagavond pas om 03.00 uur naar bed kunnen, zondagmorgen om 09.00 uur
klaar staan voor een evenement als de verenigingskampioenschappen.
Elco Gorter zegt dat de ondernemer vrij is om de finale op een doordeweekse dag te laten spelen.
Adrie Gorter bestrijdt die uitspraak: er staat duidelijk dat de finale op zondag 14 maart gespeeld
moet worden. Elco verduidelijkt dat op 14 maart geen toernooien gespeeld mogen worden. De NBF
heeft er geen probleem mee als de finale op een andere dag dan 14 maart wordt gespeeld.
Erik Meegdes (bv Den Bosch) adviseert bv Hellevoetsluis om een dispensatieverzoek bij de NBF in
te dienen waarbij gevraagd wordt om een andere datum rond 14 maart 2021.
Kevin Reeuwijk (bv Zoetermeer Dekker) geeft aan dat de finale bij Dekker Sport Zoetermeer op
zaterdagochtend, 13 maart wordt gespeeld.
Begroting 2021
Arjan de Vries is met het bondsbestuur van mening dat goed op de uitgaven moet worden gelet als
de begrote inkomsten niet worden gehaald. In goed overleg met de financiële commissie wordt dan
bepaald waar ingegrepen moet worden. Uiteraard wordt eerst de overhead aangepakt, en daarna
pas de uitgaven rond de bowlingsport zelf.
De vraag van Erik Meegdes (bv Den Bosch) of de inkomstenstijging contributies (€ 60.000) deels
haar oorsprong vindt in de contributieverhoging van € 5,00, wordt door Arjan de Vries bevestigend
beantwoord.
Jaarplan en begroting 2021 worden unaniem goedgekeurd en vastgesteld.

5.
Voorstellen van het bestuur
5.a Wijzigingen in het sportreglement
Na de toelichting door Elco Gorter worden de volgende artikelen van het sportreglement
goedgekeurd en vastgesteld:
Artikel 312
Artikel 304
Artikel 215 lid 1 en 2
Artikel 529 lid 3

soorten bijzondere sportresultaten
bevoegdheid aanmelden sportresultaten
verduidelijking bepaling richtgetal handicap
verduidelijking bepaling gemiddelde deelname C-toernooi

5.b Evenementenplan
Ook voor het NBF bestuur en bondsbureau, zegt Elco Gorter, is het moeilijk te bepalen wat de
richtlijnen voor het komend seizoen zullen zijn. De start van de nationale trioleagues is uitgesteld tot
1 januari 2021.
Jan Jaap van der Sar en Ronald de Groot zullen een plan maken voor het wel of niet doorgaan van
de geplande evenementen. In dit document wordt dan aangegeven op welke datum beslist wordt of
een evenement doorgang kan vinden. Toezending eind oktober/begin november.
Het evenementenplan 2021 kan naar de mening van Elco Gorter, gewoon goedgekeurd worden, met
de aantekening die hij zojuist gegeven heeft.
George van Kints (bv Noordwijkerhout) adviseert om, als het om schoolbowlen gaat, rekening te
houden met de trage afwikkeling op de scholen zelf.
Elco zegt toe dat daarop gelet zal worden.
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Arie van Duin (bv Spijkenisse) vraagt of in het evenementenplan ook iets staat over het aantal
speeldagen nationale trioleagues.
Antwoord van Elco Gorter: er wordt gekeken naar het speelschema 2020-2021. De start is gepland
in januari 2021. Als dan niet gestart kàn worden, wordt de trioleague niet gespeeld.
Er worden geen extra speeldagen ingepland.
De suggestie om dit soort zaken ook in voornoemd document op te nemen, wordt meegenomen.
De bondsvergadering stelt het evenementenplan 2021 vast.

8.
Samenstelling bestuur en commissies
Tuchtcommissie
Peter van Rijthoven is aftredend maar niet herkiesbaar.
Cheska Thomas is aftredend en herkiesbaar. Zij wordt unaniem herkozen tot lid van de
tuchtcommissie.
Bob Schut verzoekt met klem binnen de geledingen eens rond te kijken naar iemand die de vacature
binnen de tuchtcommissie kan vervullen.
Financiële commissie
Cees Hootsen is aftredend maar niet herkiesbaar.
Frans Wagenmaker is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt unaniem herkozen tot lid van de financiële
commissie.
Ruud Stauttener heeft zich gemeld als kandidaat. Hij wordt unaniem gekozen tot lid van de financiële
commissie.
Ook voor deze commissie doet Bob Schut een beroep op de leden van de bondsvergadering.
De vacature binnen de financiële commissie, het ‘externe geweten van de NBF’ dient vervuld te
worden.
Bondsbestuur
Ton Zandboer, zegt Bob Schut, is statutair aftredend en heeft besloten niet voor een nieuwe termijn
te gaan. Bob komt daar later in de vergadering op terug.
Elco Gorter is aftredend en herkiesbaar, evenals Bep Klaassen-van Persie.
Elco Gorter wordt unaniem herkozen tot lid van het NBF-bestuur.
Bep Klaassen-van Persie wordt unaniem herkozen tot lid van het NBF-bestuur.
Christian de Boer heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Hij heeft de afgelopen
periode ter kennismaking meegelopen in het bestuur en handhaaft zijn kandidaatstelling.
Christian de Boer wordt unaniem gekozen tot lid van het bestuur van de Nederlandse Bowling
Federatie.

9.
Rondvraag
Berry Termeer (Tilburg) vraagt of de NBF bereid is de leden 25% korting op de contributie te
verlenen voor het komende seizoen.
Elco Gorter antwoordt dat dat weliswaar een sympathiek idee is, maar dat de NBF het geld van de
leden hard nodig heeft om salarissen, vaste lasten, etc. te betalen. De inkomsten van de NBF
bestaan o.a. uit inkomsten vanuit te organiseren evenementen (ca. € 2 ton). Die inkomsten
zijn/komen er niet. Hij zou niet weten hoe de NBF geld terug kan geven.
Bob Schut sluit zich bij deze woorden aan: het zou een te grote ingreep op de begroting zijn.
Suraj Panday (Schiedam) vraagt of het trainingsopleidingstraject doorgaat.
Jan Jaap van der Sar zegt niet gehoord te hebben dat er te weinig aanmeldingen zouden zijn. Als er
voldoende animo is zal de training doorgaan.
Cor Cambier (Haarlemmermeer) vraagt tot wanneer leden hun lidmaatschap kunnen beëindigen.
Elco Gorter antwoordt dat de uiterste opzegdatum 1 september al verschoven is naar
1 oktober 2020. De lidmaatschappen zijn inmiddels in werking gezet, dus vanaf 1 oktober zijn
mensen verplicht hun lidmaatschap te betalen. Veel leden hebben hun lidmaatschap opgezegd,
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vervolgt Elco. Mensen hebben vanaf medio maart de tijd gehad om te beslissen of zij hun
lidmaatschap al dan niet willen beëindigen.
Cor Cambier wijst op de emotionele kant: mensen worden nu bang. Elco Gorter wijst op de zakelijke
kant: de NBF heeft de contributiegelden hard nodig.
De tweede vraag van Cor Cambier betreft de ledenvergadering van de bowlingvereniging.
Mag die ook digitaal gehouden worden?
Christian de Boer antwoordt dat vanuit de overheid een noodwet in de maak is die tot 1 december
2020 ruimte geeft om ledenvergaderingen digitaal te organiseren.
Het spreekt voor zich dat vanuit de NBF hulp op dit vlak geboden kan worden.
Ten slotte vraagt Cor Cambier of het handig is om het voorzittersoverleg op dinsdag 27 oktober a.s.
te houden: zijn bowlingvereniging speelt op dinsdag.
Elco Gorter denkt dat dit niet te organiseren is omdat er overal wel op allerlei dagen competities
worden gespeeld.
Paul Douw bedankt het bestuur voor deze vergadering, en vooral voor deze manier van vergaderen.
Adrie Gorter (bv Hellevoetsluis) zegt dat veel 70+ leden een 15-jaar oude bowlingbal mèt
balansgaten hebben. Zij kopen geen nieuwe meer, maar als zij nu in de huisleague een bijzonder
sportresultaat behalen, zouden zij geen oorkonde meer krijgen. Klopt dat gerucht?
Elco Gorter voert aan dat de balansgaten-regel al drie jaar van kracht is. De NBF kan/wil geen
uitzonderingen maken. Het blijft wat het is. Het is de taak van de bond en de taak van de
verenigingen om te zorgen dat hun leden de regels kennen.
Erik Meegdes (bv Den Bosch) veronderstelt dat de balansgaten gewoon dicht moeten zijn. Elco
Gorter bevestigt dat, maar zegt dat het niet aan het bondsbestuur is om dat te controleren. Het
probleem is dat als verenigingen zaken gaan toestaan, altijd discussie ontstaat.
Wat het aantal ‘aanwezige’ stemmen betreft, stelt Erik Meegdes vast dat ondanks het feit dat nu
digitaal wordt vergaderd, nog minder stemmen dan bij fysieke vergaderingen geteld kunnen worden.
In het voorzittersoverleg werd gedacht dat vandaag juist meer deelnemers zouden aansluiten. Is
bekend waarom? Is misschien sprake van technofobie? Laagdrempeliger vergaderen kan toch niet.
Het lage aantal deelnemers heeft Bob Schut ook verrast. Vanuit het bondsbureau zal navraag
worden gedaan.
Arie van Duin (bv Spijkenisse) vraagt hoe de bowlingvereniging op haar ledenvergadering moet
omgaan met het fenomeen ‘anoniem stemmen’, zoals dat in de statuten is voorgeschreven.
Hij wil graag weten hoe andere verenigingen hiermee omgaan.
Erik Meegdes (bv Den Bosch) adviseert een beetje te googelen op ‘stem tools’. Ook op de site van
NOC*NSF staan handreikingen voor oplossingen van dit soort problemen.
Arjan de Vries vult aan dat altijd anders dan statutair voorgeschreven gehandeld mag worden als dat
met instemming van de ledenvergadering gebeurt. Van te voren dus toestemming aan de
deelnemers vragen.
Benoeming lid van verdienste
Soms, zegt Bob Schut, verdienen mensen het om in het zonnetje gezet te worden. Het bestuur heeft
een voordracht ontvangen om iemand te benoemen tot lid van verdienste. Hij leest de voordracht
voor waaruit blijkt dat het om Erik Kok uit Haarlem gaat.
De vergadering stemt in met deze voordracht.
Het bestuur zal Erik Kok zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het feit dat hij tot lid van
verdienste is benoemd.
Afscheid van Ton Zandboer
Bob Schut brengt in herinnering dat Ton 50 jaar lid is van de NBF en daarbij enorm veel functies
heeft bekleed waardoor hij echt zijn sporen binnen de bowlingwereld verdiend heeft.
Ton is een aimabel mens, heeft veel kennis van zaken en een grote betrokkenheid bij de
bowlingwereld. Zijn ervaring kan niet vervangen worden, maar gelukkig zal Ton altijd op de
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achtergrond bereikbaar blijven. Hij blijft ook betrokken bij de organisatie van het EK Jeugd volgend
jaar.
Ton heeft eigenlijk zo’n ‘digitaal afscheid’ als vandaag niet verdiend, maar hij en de
bondsvergadering zullen het ermee moeten doen. Na de benoeming tot erelid in 2005 en de
benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau kan de NBF onmogelijk een hogere
onderscheiding uitreiken. De enige manier om nu Ton te bedanken is gewoon een cadeautje geven.
Een klein cadeautje, eigenlijk een grapje. Ton spaart vazen en daarom krijgt hij een prachtige vaas.
De daarbij behorende bloemen zijn vandaag thuisbezorgd bij zijn echtgenote.
Ad Ophelders wil eerst een compliment geven voor de organisatie van deze vergadering. Jammer
dat er zo weinig deelnemers zijn. Vervolgens richt hij zich tot Ton, waarbij hij memoreert dat voor
hen beiden de tijd heel ver terug gaat. Tons verdiensten in Nederland hebben de Koninklijke
onderscheiding opgeleverd, maar ook op het Europese vlak heeft Ton zich geweerd. Hij heeft
duidelijk laten zien waar de NBF en haar medewerkenden voor staan.
Ton Zandboer bedankt Ad voor de mooie tijd van samenwerking ten tijde van het NBFdirecteurschap van Ad: ‘we hebben een fijn contact gehad’.
Ton wil ook ‘zijn bestuur’ hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat altijd in hem is gesteld.
Dat bestuur kan niet functioneren zonder bondsbureau, zonder Arjan de Vries, zonder José Verberk,
zonder Ronald de Groot. Dus ook zij blijven in zijn hart. ‘Laten we er met z’n allen de schouders
onder zetten zodat ooit de NBF weer 25.000 leden telt.

10. Sluiting
Bob Schut sluit de vergadering. Hij dankt de deelnemers voor hun bijdrage aan deze uniek
gehouden vergadering en wenst allen een fijn weekend toe.
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