CONCEPT-NOTULEN BONDSVERGADERING
NEDERLANDSE BOWLING FEDERATIE
IN AMSTELBORGH BORCHLAND AMSTERDAM
2 JUNI 2012
van 10.00 tot 12.15 uur

Aanwezig volgens de presentielijst:
Bestuur en personeel Nederlandse Bowling Federatie
de heer
L.P.C. van der List, voorzitter NBF
de heer
J.P. Vasseur, secretaris NBF
de heer
A.P. Zandboer, penningmeester NBF, erelid en
Sportcommissie
de heer
de heer
de heer
mevrouw
de heer
mevrouw
mevrouw

A.H.J. de Vries, directeur bondsbureau NBF
R. de Groot, medewerker bondsbureau NBF
W.G.M.G. Dieteren, medewerker Bondsbureau, Cie.
Wedstrijdleiders, docent Opleidingen
J. van der Meer, medewerkster bondsbureau
J.J. van der Sar, medewerker bondsbureau
B. Lund
M. van den Bos

Ereleden, leden van verdienste en commissieleden
de heer
J. van den Boogaart, erelid
de heer
R. van den Bosch, lid van verdienste
mevrouw
C. Bosman-Rabbelie
de heer
J.J. Broekhuizen, erelid
de heer
P.G. Douw, lid van verdienste
de heer
T.C.C.M. Emeleer, RCT Limburg
mevrouw
N.C.M.J. Fievet, erelid
de heer
A. van der Jagt, Tuchtcommissie
mevrouw
B. Klaassen-van Persie
de heer
J. Klaassen
de heer
M.A.G. Koedijk, Financiële commissie, erelid
de heer
W.L.M. Kortenray, lid van verdienste, voorzitter NVB
de heer
J. Krist, erelid
de heer
G. Langhorst, Reglementscommissie
de heer
T. Ruys, Financiële commissie
de heer
H. Smit, Tuchtcommissie
de heer
Th. de Vos
mevrouw
A. Weijers
Bericht van verhindering ontvangen van:
de heer
P. van Rijthoven, Tuchtcommissie
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Afgevaardigden met stemrecht:
Bowlingvereniging
Alphen aan den Rijn mevrouw
Arnhem
de heer
Beuningen
de heer
Deventer
mevrouw
Drachten De Kaden
de heer
Eindhoven
mevrouw
Goes
de heer
Haarlemmerliede
de heer
Haarlemmermeer
de heer
Heerhugowaard
de heer
Heerlen
de heer
Krimpen a.d. IJssel de heer
Lelystad
mevrouw
Maarssen
de heer
Nieuwegein
de heer
Oosterhout
mevrouw
Purmerend
de heer
Rijswijk De Hofstede de heer
Steenwijk
de heer
Tilburg
de heer
Veldhoven
de heer
Wolvega
de heer
Zevenbergen
de heer
Zutphen
de heer
Zwijndrecht
de heer
ESBC/Stichting tot
Bevordering v.d.
Bowlingsport
de heer

Afgevaardigde
Y.H. Meka
B. Petersen
P. Schook
I. van Mastrigt
A. Broekhuizen
D. Boelens
C.A. Mijnsbergen
B. Strobbe
J. Krist
S.A.M. Kos
Th. Emeleer
S.M.J. Brouns
F. van Buuren
F. Wagemakers
H. Struik
I. Stikkers
L. van Dalsen
B. van Spronsen
G. Langhorst
M.H. van de Griend
M. de Louw
G. Langhorst
A. van Zitteren
M. van den Bosch
T. van Dorst

P.G. Douw

Overige afgevaardigden van bowlingverenigingen (zonder stemrecht):
Alphen aan den Rijn de heer
P. Meka
Deventer
de heer
M. Bosch
Goes
de heer
J. van Nispen
Haarlemmerliede
de heer
C. van der Bent
Haarlemmermeer
mevrouw
G.. Krist
’s Heerenberg
mevrouw
W. Vieberink
Heerlen
de heer
J. Moonen
Heerhugowaard
de heer
Th. Kos
Hoogerheide
mevrouw
B. Klaassen-van Persie
Krimpen a.d. IJssel mevrouw
M.E. Brouns
Lelystad
de heer
R. van Buuren
Nieuwegein
de heer
R. Stauttener
Oosterhout
de heer
A. van Ginneken
Rotterdam IJsselmonde de heer
C.H.C Weijers
Rijswijk De Hofstede mevrouw
H. Bouwens
Veldhoven
mevrouw
J. Staffeleu
Zwijndrecht
de heer
H. Kooij
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Bericht van verhindering ontvangen van:
Assen
Barneveld
Den Bosch
Espel
Groningen
Heerenveen
Huizen
Sassenheim
Oss
Volendam
Verslag:

1.

Marianne van der Stoep

OPENING

Met een woord van welkom opent voorzitter Leen van der List de vergadering en begroet
daarbij in het bijzonder de ereleden en leden van verdienste.
Het is een wat bijzondere dag want vandaag wordt het 50-jarig jubileum van de NBF gevierd.
Onderdeel daarvan vormen de finale van de NBF Bowling Tour en prijsuitreiking van de NBF
Bowling Cup (ofwel de Ton Zandboer Cup, zoals later deze dag zal blijken) en de receptie
aan het einde van de middag.

2

MEDEDELINGEN

2.1 Vaststellen definitieve agenda
Geen wijzigingen.
2.2 Milieu bewust
De NBF mag wel wat ‘groener’ worden. Daartoe wordt binnen het bondsbureau minder vaak
gebruik gemaakt van papier en wordt de digitale snelweg intensiever gebruikt. Ook
mededelingen richting bestuur, commissies en leden zullen vaker via e-mail worden
verzonden.
2.3 Statuten
In vorige bondsvergaderingen is gesproken over de statuten. Voorgestelde wijzigingen zullen
tegen het licht worden gehouden in samenspraak met de notaris. In de volgende
bondsvergadering kan dat een actuele versie van de statuten worden voorgelegd.
2.4 Aanbevelingen Task Force
De Task Force heeft een aantal aanbevelingen gedaan betreffende het inrichten van
commissies. Voorzitter meldt dat de volgende commissies inmiddels zijn ingesteld:
a.
Commissie Beheer reglementen, bestaande uit mevrouw Fievet, de heer Paul Douw en
de heer Willem Dieteren;
b.
Commissie Topsport, bestaande uit de heer Nico Tienpondt, mevrouw Marieke de
Jong, René van den Bosch, Harry Sanders en een nog nader aan te wijzen medewerker
van het bondsbureau;
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c.

Commissie Breedtesport, bestaande uit mevrouw Lia Fievet, de heer Paul Douw, de
heer Roy van Hees en de heer Arjan de Vries.

De enige commissie die nog niet is ingericht, is de Commissie Opleidingen. Nadat de heer
Jan-Jaap van der Sar zijn voorbereidende werkzaamheden voor het EK Dames te Tilburg zal
hebben afgerond, zal hij voortvarend aan de slag gaan met deze Commissie Opleidingen,
aldus de voorzitter.
2.5 Contacten met de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers
Ook in de afgelopen periode is getracht de contacten met de NVB te versterken. Niet alleen
met de organisatie NVB, maar ook met de individuele bowlingondernemers.
Er worden diverse activiteiten ontwikkeld richting de regelmatig spelende bowlers. Eén van
die ideeën betreft het mogelijk maken dat recreanten via de NBF-website kunnen zien hoe zij
hebben gescoord ten opzichte van andere recreanten elders in het land. Qubica-AMF heeft de
benodigde software gereed, en binnenkort start een proef.
De NBF verwacht van de ondernemers daar iets voor terug te krijgen, zodat de inkomstenkant
voor de NBF positief wordt beïnvloed.
2.6 Samenstelling Tuchtcommissie
Een redactionele wijziging in de agenda, punt 8 Vacatures.
‘de heer J.J. Broekhuizen’ moet vervangen worden door ‘de heer P. van Rijthoven’.
De bondsvergadering gaat akkoord met deze wijziging.
2.7 NBF Vrijwilligersdag
Deze NBF Vrijwilligersdag wordt 29 september 2012 gehouden bij Bowltech/BCE in Made
en bij Bowling Merlijn te Oosterhout. De voorzitter weet dat er een leuk programma voor de
vrijwilligers wordt georganiseerd.
2.9 Geruchten op Twitter
Via Twitter was te lezen dat voorzitter Leen van der List zou vertrekken. Tot teleurstelling of
tot geruststelling van de speculanten kan de voorzitter melden dat hij zich vandaag met plezier
‘gewoon’ herkiesbaar stelt.
2.10 Aantal aanwezige stemmen
Vandaag zijn 25 verenigingen aanwezig met in totaal 73 stemmen.

3.

VERSLAG/BESLUITENLIJST BONDSVERGADERING 19 NOVEMBER 2011

Redactioneel en naar aanleiding van de inhoud
Pagina’s 1, 2 en 3 Presentielijst
* Bowlingvereniging Heerlen was vertegenwoordigd door de heer J. Moonen.
* Mevrouw K. Bonte was niet namens Bowlingvereniging Den Bosch aanwezig.
Pagina 4, NBF-jubileum
Secretaris Paul Vasseur meldt dat het beoogde goede doel (Right to Play) is komen te
vervallen.
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Pagina 4, Grijze leden
Inmiddels, zegt de voorzitter, is een aantal brieven verstuurd en wordt met verschillende
verenigingen gesproken. Het bestuur heeft moeten constateren dat
*
op de plek waarvan het dacht dat er grijze leden waren, die grijze leden niet te bepalen
waren en
*
op een andere plek – met enige fantasie - een geoorloofde manier gevonden was voor
het hebben van grijze leden.
Het bestuur gaat verder in gesprek met de betrokken verenigingen om te kijken of en hoe tot
een oplossing kan worden gekomen om die leden nader bij de NBF te betrekken Die
gesprekken worden constructief gevoerd, waardoor uiteindelijk een zuiverder beeld ontstaat.
Dit proces verloopt langzaam, maar er is onmiskenbaar vooruitgang.
Pagina 14, Format Stedenontmoeting 50+
Dit nieuwe format is terug te vinden in het Evenementenplan 2012-2013 (hoofdstuk 3, punt 5)
Eén damesteam (minimaal vier en maximaal acht dames) en één herenteam (minimaal vier en
maximaal acht heren) spelen vier games volgens het Amerikaans systeem.
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen wordt het verslag van de bondsvergadering
van 19 november 2011 goedgekeurd en vastgesteld.
BESLUITENLIJST D.D.19 NOVEMBER 2011
De besluitenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

4.

JAARVERSLAG 2011 ‘AAN DE SLAG!’

Het Jaarverslag 2011 wordt per pagina doorgenomen. Het verslag geeft geen aanleiding tot
het stellen van vragen.
De bondsvergadering keurt het Jaarverslag 2011 goed.

5.

FINANCIEEL VERSLAG 2011

Het Financieel verslag 2011 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Hetzelfde
geldt voor het advies van de Financiële commissie.
De bondsvergadering keurt het Financieel jaarverslag 2011 goed en verleent het bondsbestuur
decharge voor het gevoerde financiële beleid in 2011.

6.

VOORSTELLEN BESTUUR

6.a
Conceptmeerjarenbeleidsplan Topsport 2013-2016
De voorzitter geeft de volgende toelichting:
Een aantal keer heeft het bestuur erop gewezen dat vanuit NOC*NSF druk wordt uitgeoefend
om te kijken of de subsidiestromen niet gerichter kunnen worden ingezet. Gedacht wordt dan
aan Olympische sporten, sporten waarin Nederland aan de top mee kan doen, sporten die
commercieel aantrekkelijk zijn. De topsportsubsidie richting bowlen staat dus onder druk.
Recent is informeel te kennen gegeven dat de NBF op termijn niet meer in aanmerking komt
voor topsportsubsidie, en dat de subsidie in een aantal jaren wordt afgebouwd van
€ 80.000,00 naar € 0,00. Een dergelijk bericht komt stevig binnen.
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Gemaakte plannen zullen moeten worden bijgesteld. Zo is één van de maatregelen om het
financiële risico zo klein mogelijk te houden, het niet-verlengen van het contract met
mevrouw Mariska van de Bos. Heel triest dat dit zo moet lopen.
De vraag “Hoe nu verder met topsport?” ligt thans voor. Er lijken nog wat mogelijkheden te
zijn. Op de eerste plaats zal druk uitgeoefend worden ten behoeve van het programma
Topsport dames. Wat de heren betreft, staat de NBF er niet rooskleurig voor: NOC*NSF
rekent af op prestaties van de afgelopen vier jaar. Zelfs goede resultaten tijdens het EK in
Wenen kunnen dat niet rechttrekken.
De tweede mogelijkheid is, is dat de NBF zich volledig gaat richten op talentontwikkeling.
Die talenten moeten dan hun ambitie uitspeken om zich volledig (tweemaal twee uur per dag
trainen, naast zijn/haar opleiding, werk, etc.) aan topsport-bowlen te wijden. Het gaat dan om
talenten die het programma willen volgen onder leiding van een full time coach (die ook weer
gesubsidieerd wordt). Wat het resultaat van dat programma betreft, moet gedacht worden aan
podiumplaatsen bij het EK.
De NBF dient dus
a) sporters te vinden die bereid zijn het topsportprogramma te volgen;
b) een coach te vinden die full time met hen aan het werk gaat;
c) bowlingondernemers te vinden die hun banen gedurende een aantal uren per dag
beschikbaar willen stellen;
d) verbinding te maken met opleidingsinstituten/scholen die bereid zijn de sporters een
aangepast lesprogramma te bieden waardoor zij hun trainingen kunnen volgen. Hierdoor is
zelfs subsidie mogelijk vanuit de gemeenten waar die opleidingsinstituten/scholen staan.
Dit idee is dus een wenkend perspectief, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Het
bestuur denkt dat de voorwaarden b, c en d in te vullen zijn. Maar het bestuur weet absoluut
niet of er bowlers zijn die zich voor een aantal jaren willen vastleggen.
Als die sporters er niet zijn, dan moet de NBF afscheid nemen van het topsportbeleid zoals
dat nu in het meerjarenbeleidsplan Topsport is omschreven.
Vanaf 2014 zal het ontbreken van (uitzend-)subsidies een afvaardiging naar het EK en WK
bijzonder moeilijk maken. Dan worden grote financiële offers van de sporters verwacht.
Het is jammer dat juist vandaag het bestuur deze realiteit met de bondsvergadering moet
delen. Een pluspunt is dat als de NBF erin slaagt het talentenprogramma van de grond te
krijgen, de NBF in staat zal zijn om anderen die nog niet kunnen participeren in het
talentenprogramma toch te laten profiteren van de nieuwe mogelijkheden: faciliteiten, coach,
programma.
De heer Koedijk (erelid) vraagt of hij goed begrepen heeft dat het bestuur op dit moment de
talentenontwikkeling laat prevaleren boven het huidige systeem. Zijn tweede vraag luidt: in
geval van de huidige situatie gaat de NBF waarschijnlijk terug naar € 0,00 subsidie. In geval
van talentenontwikkeling is de subsidie € 0,00. Want wellicht geeft NOC*NSF geen geld
voor deze nieuwe ontwikkeling. Is de financiering van het talentontwikkelingsplan haalbaar
voor de NBF zelf?
De voorzitter bevestigt dat het bestuur meent dat de kans om een talentontwikkelingsprogramma te starten groter is dan de kans om erin te slagen iets te veranderen aan het
reguliere topsportprogramma. De inschatting is dus dat het talentontwikkelingsprogramma
kansrijker is. De komende maanden wordt vooralsnog op beide opties ingezet.
Als de NBF erin slaagt het talentontwikkelingsprogramma te starten, vervolgt spreker, komen
nieuwe, andere subsidiestromen op gang.
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De full time coach is bijvoorbeeld voor 2/3 subsidiabel. De te verstrekken subsidies zullen
uiteraard geoormerkt zijn. Het talentontwikkelingsprogramma begint dus niet bij € 0,00.
De heer Koedijk wil graag weten of het bestuur vandaag aan de bondsvergadering gaat vragen
welke richting de NBF moet ingaan. Die vraag kan niet worden gesteld, meent de voorzitter.
Hij kan nu uitsluitend aangeven waar het bestuur op afkoerst. Zoals eerder gezegd: de
komende maanden wordt nog even op beide paarden gewed.
Stel dat het talentontwikkelingsprogramma slaagt, zet mevrouw Fievet (erelid). In hoeverre is
NOC*NSF dan bereid om weer geld beschikbaar te stellen voor prestaties, voor uitzending
van de opgeleide talenten?
De voorzitter antwoordt dat het programma vier jaar duurt. Ook de sportorganisatie legt zich
daarop vast. Als een sporter wil laten zien dat hij/zij voor de topsport is opgeleid, zal hij/zij
aan toernooien en kampioenschappen moeten kunnen deelnemen. Daarvoor is dan ook geld
beschikbaar. Als de doelstelling (podiumplaatsen) na vier jaar niet wordt gehaald, kan in één
klap de subsidie terugvallen naar € 0,00. Die vier jaar is dus een risico voor de
sportorganisatie èn een uitdaging voor de topsporter.
De voorzitter nodigt de bondsvergadering uit om, kijkend naar het concept
meerjarenbeleidsplan Topsport 2013-2016, op hoofdlijnen aan te geven of daarin een goede
ontwikkeling is neergezet.
De heer Van Spronsen (Rijswijk De Hofstede) vindt punt 6 (Opleidingen) in het concept erg
mager. Door de vele andere werkzaamheden van de heer Van der Sar is dit onderdeel niet
goed uit de verf is gekomen. Dit punt mag wat hem betreft scherper worden geformuleerd.
De heer Mijnsbergen (Goes) zegt dat zijn ervaring in de afgelopen jaren heeft geleerd dat
regionale steunpunten niet werken. Eén centraal punt is beter, temeer daar het aantal talenten
niet in 40 à 50 zal lopen.
De bondsvergadering heeft verder geen vragen over het concept Meeerjarenbeleid Topsport.
6.b Evenementenplan 2012-2013
Op de NBF-website staat de uitgebreide versie van het Evenementenplan. De belangrijkste
elementen zijn op een A-viertje samengevat. De voorzitter wil graag de reacties van de
bondsvergadering horen.
De heer Mijnsbergen (Goes) vindt de respons op de enquête betreffende de 50+
Stedenontmoeting niet overweldigend. Bowlingvereniging Goes wil de huidige situatie
handhaven.
De heer Emeleer (Heerlen) stelt voor dat bij verenigingskampioenschappen voortaan
minimaal tien games worden gespeeld, zoals ook bij de regionale kampioenschappen
gebruikelijk is.
De heer Zandboer geeft aan dat de voorgestelde wijziging betreffende de Stedenontmoeting
50+ het resultaat is van èn de enquête èn de gesprekken die met diverse mensen zijn gevoerd.
Daar is uit gebleken dat er toch wel iets nieuws moest komen. Ook is daaruit gebleken dat er
verenigingen zijn die geen teams van vijf dames en/of vijf heren kunnen samenstellen maar
wel zouden kunnen meedoen als het om viermansteams zou gaan. Dit is het enige punt dat
veranderd is; de rest blijft bij het oude.
De heer Mijnsbergen blijft bij zijn standpunt en wacht de voorgestelde stemming over dit
onderwerp af.
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Wat het voorstel van de heer Emeleer betreft, zegt de voorzitter dat daar in principe geen
bezwaar tegen zal zijn. Bestuur en indiener van het voorstel zijn het met elkaar eens zijn, dus
deze wijziging kan worden doorgevoerd.
Bowlingvereniging Goes, vervolgt spreker, vindt dat het aantal respondenten op de enquête te
klein is om te kunnen besluiten dat vijfmansteams voortaan viermansteams moeten worden.
De voorzitter wil deze vraag aan de vergadering voorleggen en wijst nogmaals op de reden
waarom het bestuur deze verandering heeft voorgesteld. Het zou de drempel verlagen om mee
te (kunnen) doen aan de Stedenontmoeting 50+.
Uit de stemming bij handopsteking blijkt overduidelijk dat het voorstel van
Bowlingvereniging Goes niet wordt overgenomen. De tekst in het Evenementenplan blijft
ongewijzigd staan.

7.

VOORSTELLEN VAN DE LEDEN

Er zijn geen voorstellen ingediend.

8.

VACATURES

Personeelsmutatie
Alvorens dit agendapunt te behandelen, wil de voorzitter iets zeggen wat hij aan het begin van
de vergadering had moeten melden. Namelijk dat mevrouw Wilma van de Pol (management
assistent) haar werk bij de NBF heeft neergelegd. Haar opvolgster is mevrouw Joyce van der
Meer. Hij heet Joyce van der Meer, mede namens de bondsvergadering, van harte welkom en
spreekt de hoop uit dat zij een leuke tijd bij de NBF zal hebben.

8.1 Bestuur NBF
De voorzitter is aftredend en herkiesbaar voor de komende zittingsperiode.
De heer L.P.C. van der List wordt bij acclamatie herkozen tot voorzitter van het bondsbestuur.
Ook voorzitters, zegt de voorzitter, hebben een houdbaarheidsdatum. Daarom verzoekt hij de
bondsvergadering daar de komende twee jaar rekening mee te houden en reeds uit te kijken
naar een opvolger.
8.2 Tuchtcommissie
De heer H.E. Smit is aftredend en herkiesbaar, evenals mevrouw M. van de Louw en de heer
P. van Rijthoven.
Allen worden bij acclamatie herkozen tot lid van de Tuchtcommissie.

8.3 Financiële commissie
De heer P. Meka is niet herkiesbaar, waardoor nu een vacature binnen de Financiële
commissie is ontstaan. De voorzitter bedankt de heer Meka voor de inspanningen die hij voor
de Financiële commissie, en dus voor de NBF, heeft gedaan.
De heer J. Koeneman is aftredend en herkiesbaar.
De heer Koeneman wordt bij acclamatie herkozen tot lid van de Financiële commissie
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8.4 Commissie van beroep
De heer A. van den Dungen is aftredend en niet herkiesbaar. De heer E. Meegdes heeft zich
kandidaat gesteld.
Zonder schriftelijke stemming wordt de heer Meegdes bij acclamatie benoemd tot lid van de
Commissie van beroep.

9.

RONDVRAAG

Easy NBF
Mevrouw Stikkers (Oosterhout) informeert naar de stand van zaken van het score
verwerkende systeem dat een up date zou krijgen.
De voorzitter meldt dat het bestuur/bondsbureau degene die dit systeem moet programmeren
deze maand stevig onder druk heeft gezet. Hij zal er alles aan moeten doen om de nieuwe
versie per september beschikbaar te laten zijn. Door een aantal technische zaken heeft het
helaas langer op de plank gelegen dan nodig was.
Deelname door jeugdleden aan toernooien.
Mevrouw Stikkers vraagt nog eens goed na te denken over dit onderwerp. Met Pinksteren
heeft Bowlingvereniging Oosterhout een jeugdtoernooi moeten cancellen omdat er te weinig
deelnemers waren. Het Paastoernooi kon net met een toereikend aantal deelnemers doorgaan,
maar na afloop werd gemord over het feit dat een 11-jarig jongetje beslag legde op de eerste
plaats.
Wat wil de NBF met toernooien en wat kan gedaan worden om te zorgen dat in de toekomst
toernooien nog mogelijk zijn?
De voorzitter antwoordt dat het bestuur de zorg deelt wat het deelnemen aan toernooien
betreft. Het verschijnsel dat op het laatste moment toernooien moeten worden afgezegd, speelt
al enkele jaren bij de senioren. Nu ook kennelijk bij de jeugd.
Het heeft ertoe geleid dat het bestuur in de jongste bestuursvergadering, na overleg met de
organisatoren van jeugdtoernooien, heeft besloten om – gezien het feit dat bij de
seniorentoernooien sprake is van een langzaam opgaande lijn omdat daar de NBF Bowling
Tour aan gekoppeld is – ook een Jeugd NBF Bowling Tour te organiseren.
Daardoor ontstaat wel een mix van toernooi-formats, maar met nadrukkelijk de bedoeling om
de deelname te stimuleren. Ook wordt duidelijk gemaakt dat voor een bowler/bowlster die aan
het eind van de Tour een finaleplaats heeft gehaald, een prijs vanuit de NBF ligt te wachten.
Het zou mooi zijn als volgend seizoen sprake kan zijn van tien tot elf toernooien in de Jeugd
NBF Bowling Tour.
Aan de andere kant is er sprake van concurrentie tussen jeugd- en seniorentoernooien, van
concurrentie tussen nationale leagues en toernooien en van concurrentie tussen nationale en
internationale toernooien. De NBF kan daar niet helemaal voor weglopen, maar wil wel een
poging doen hierin beweging te krijgen, aldus de voorzitter.
Eén bowlingvereniging in één bowlingcentrum
De heer Van Spronsen (Rijswijk De Hofstede) doet een appèl op de vandaag aanwezige
ervaring . In de NBF-statuten staat dat in een bowlingcentrum één bowlingvereniging mag
spelen. In het buitenland is zonder meer geoorloofd dat meerdere bowlingverenigingen in
hetzelfde centrum spelen. Hij wil graag weten waar het betreffende artikel in de statuten
vandaan komt. En hij wil graag weten of daar iets aan te doen is.
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De voorzitter moet het antwoord schuldig blijven en vraagt of een van de aanwezigen het
antwoord wel weet.
Mevrouw Klaassen-van Persie (Hoogerheide) weet dat de regel te maken heeft met de
Verenigingskampioenschappen. Het eerste organisatierecht hoort thuis bij de vereniging die
in een centrum speelt. Met twee verenigingen in één huis zou dat problemen opleveren.
De heer Mijnsbergen (Goes) vult aan dat het ook te maken heeft met de ongewenste
versnippering van verenigingen in een centrum omdat de bowlingondernemer dan te maken
zou hebben met meer dan één verenigingsbestuur. Hij begrijpt het standpunt van de heer Van
Spronsen overigens heel goed.
De heer Kortenray (lid van verdienste) memoreert dat het model voortkomt uit het feit dat er
destijds lokaal één bowlingbond was, met daaronder de bowlingverenigingen. Dit model
kwam uit de kegelsport. In elke centrum huisde één bowlingbond. Langzamerhand zijn de
bowlingbonden overgegaan naar bowlingverenigingen. Zijn inziens moet het mogelijk zijn
om twee verenigingen te laten spelen in één centrum.
De voorzitter vult aan dat de NBF pragmatisch met deze situaties omgaat. Het gaat immers
vaak om tijdelijke, noodzakelijke oplossingen. De NBF gedoogt die situaties en vervult vaak
de rol van mediator. Als de bondsvergadering vindt dat de huidige regel niet meer van deze
tijd is, dan is statutenwijziging te overwegen.
Mevrouw Fievet (erelid) vult nog aan dat binnen de huidige statuten de mogelijkheid bestaat
dat in één centrum een recreatieve vereniging èn een reguliere vereniging spelen.
Zij vraagt de bondsvergadering om eventuele andere in de statuten te wijzigen punten te
melden bij het bestuur. De punten worden door de Commissie Beheer Reglementen bekeken.
Puttend uit eigen ervaringen zegt de heer Krist (Haarlemmermeer) dat ‘twee verenigingen in
één centrum’ niet goed werkt. Bij verenigingskampioenschappen ontstaat concurrentie en
wrijving. Hij is dus geen voorstander van een statutenwijziging op dit punt.
Opleidingen
In het Meerjarenbeleid Topsport, zegt de voorzitter, wordt gesproken over het opzetten van de
opleiding Bowlingtrainer niveau 3. Daar moet nog aan worden gewerkt.
Maar de NBF staat gelukkig niet stil op het punt trainingen, en voorzitter kan regelmatig met
genoegen vaststellen dat de aangeboden trainingen met goed gevolg worden doorlopen.
Zeer recent is een aantal mensen geslaagd voor de opleiding Bowlingtrainer niveau 2. Zij
krijgen vandaag hun diploma, met een boeket bloemen, uitgereikt door de voorzitter. Het
betreft de dames Miranda Bosch, Monica Koudstaal en Tianne Vogelezang en heren Arthur
Kerner, Rond van Est, Marcel Pistorius, André Schenke en Lex Beauchampet..
Namens het bondsbestuur wil de voorzitter de docenten – de heer Ben van Spronsen, de heer
Onno van der Linden, de heer Michel Mertens en mevrouw Wendy Vieberink – hartelijk
danken voor hun inzet.
10.
SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 12.10 uur, maar niet voordat hij iedereen heeft bedankt
voor zijn/haar komst en inzet vandaag. Hij nodigt allen uit voor de lunch en een kijkje bij de
finale van de NBF Bowling Tour. De finale wordt in een leuk format gespeeld en het bestuur
is van zins om dat format mèt uit- en thuiswedstrijden de komende jaren voort te zetten.
Uiteraard zijn alle gasten van harte welkom op de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de NBF, die aansluitend op de finale wordt gehouden.
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