Aan: Leden van de Bondsvergadering van de NBF op 10 november 2012 te Papendal, Arnhem
Van: Financiële Commissie van de NBF

Deventer, 16 oktober 2012

Geachte Bondsvergadering,
Ingevolge de statuten van de NBF en het ‘Reglement Financiële Commissie NBF’ van de
‘Aanbevelingen Goed Sportbestuur NBF’, brengt de Financiële Commissie (FC) verslag uit van haar
bevindingen over de begroting 2013 van de NBF.
Op 13 september 2012 heeft de voltallige FC overleg gepleegd met Leen van der List, voorzitter van
de NBF, Arjan de Vries, bondsdirecteur van de NBF en Edwin van Delden, bureaumanager van het
bondsbureau van de NBF. Het belangrijkste onderwerp van gesprek was uiteraard de begroting 2013
van de NBF. Voorafgaand aan dit onderhoud heeft de FC gedetailleerde versies van de diverse
financiële stukken ontvangen en uitgebreid bestudeerd. Hieronder treft u de bevindingen en
aanbevelingen van de FC aan.
NBF begroting 2013. Ten opzichte van vorig jaar vallen een aantal zaken op:
•

De contributie-inkomsten lopen verder terug.

•

De deelname aan de nationale competities loopt verder terug.

•

De subsidie ‘Marktaandeel’ is verdwenen en de subsidie ‘Algemeen Functioneren’ is navenant
verhoogd.

•

De NVB draagt niet langer bij aan het ‘bowlen.nl’ magazine.

•

De inkomsten en uitgaven voor Topsport worden aanzienlijk verhoogd.
Dit is het gevolg van het nieuwe full-time Talentontwikkelingsprogramma voor de dames.
Tijdens de bijeenkomst van 13 september is uitgebreid gesproken over dit nieuwe
topsportprogramma en het lijkt de enige mogelijkheid om topsportontwikkeling voor de
bowlingsport te behouden. Zij opgemerkt dat dit programma niets te maken heeft met
paragraaf 3.4 “Professionaliseren van topsportactiviteiten” uit het beleidsplan 2013-2016.

Net als vorig jaar zit er geen rek meer in de begroting: structurele inkomsten blijven dalen; we
kunnen niet vertrouwen op incidentele meevallers. Desondanks is de FC van mening dat de begroting
haalbaar en realistisch is; de FC adviseert dan ook positief over de begroting van de NBF voor 2013.
Meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting zoals gepresenteerd in hoofdstuk 4 van het
meerjarenbeleidsplan 2013-2016 was pas begin oktober beschikbaar. Hier heeft de FC geen standpunt
over kunnen vormen.

Statuten. Zoals al eerder aan u gerapporteerd, heeft de FC in januari 2012 een overleg gehad met het
bestuur inzake de statuten van de NBF en een reglement van de FC. Hoewel ons bekend is dat er
een ‘statutencommissie’ aan het werk is gegaan, heeft de FC nog geen vernieuwde statuten of een
reglement FC gezien. De FC heeft tevens geconstateerd dat de statuten, zoals die nu op de website
van de NBF gepubliceerd zijn, nog steeds niet in orde zijn. Dat wil zeggen: verschillende wijzigingen ―
zoals aangenomen in de Bondsvergadering van november 2010 ― zijn niet of foutief in deze statuten
opgenomen.
Tijdens de Bondsvergadering is de Financiële Commissie uiteraard bereid om een en ander nader toe
te lichten.
Met vriendelijke groet,
Financiële Commissie van de NBF:
Marti Koedijk (voorzitter)
Joop Koeneman
Theo Ruys (secretaris)
Frans Wagemakers (vice-voorzitter)

