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Digitale ledenpas
Altijd de ledenpas bij de hand en hem nooit meer kwijt raken? Vanaf 1 oktober 2014 is via Mijn NBF
de ledenpas digitaal beschikbaar. Op deze manier hebben je jouw leden hun pas altijd bij de hand.
‘Door deze ontwikkeling bieden we onze leden een extra service,’ vertelt Arjan de Vries, directeur van
de NBF. ‘Op deze manier raken de leden hun ledenpas nooit meer kwijt en hebben ze hem – via de
telefoon, computer of tablet – altijd bij zich.’
Tot 1 oktober 2014 sturen we (nieuwe) leden nog een ledenpas toe, ook de leden bij wie uiterlijk 1
oktober 2014 de wachtstatus is opgeheven ontvangen nog een ledenpas. Daarna zal de ledenpas
alleen nog beschikbaar zijn als download via Mijn NBF. Het is nog wel mogelijk om een fysieke pas te
ontvangen. Hiervoor vragen wij vanaf 1 oktober 2014 een kleine vergoeding van € 4,95.
Leden kunnen hun eigen pas downloaden in MijnNBF klik op “Mijn gegevens” en vervolgens op
“Download bowlingpas”.
Indien een lid problemen heeft met het downloaden van de pas dan kan je als ledenadministrateur ook
een download per lid maken via MijnNBF. Zoek het lid op en een klik op de knop geeft het scherm
met de gegevens van dat lid. Vervolgens kan je via “Download bowlingpas” een ledenpas voor het
betreffende lid downloaden.
App
Goed nieuws voor alle leden van de Nederlandse Bowling Federatie! Speciaal voor hen heeft de NBF
een mobiele applicatie gemaakt waarmee je gemakkelijk, overal en snel je scores kunt inzien.
Statistieken
In de app kun je bij huisleagues en andere competities relevante gegevens invoeren, zoals het
bowlingcentrum, de bal en het oliepatroon. Door over het scherm te swipen kun je de omgevallen pins
aangeven. De app rekent voor je uit wat je gemiddeldes zijn, in welk bowlingcentrum je goed uit de
voeten kunt, met welke bal je het beste speelt en hoeveel strikes en spares je gegooid hebt. Zelfs de
percentages per sparecombinatie zijn in de app terug te vinden!
Digitale ledenpas
En er zijn nog meer voordelen: je kunt via de app inloggen in MijnNBF, waarmee je je eigen digitale
ledenpas en je pasgemiddelde altijd bij de hand hebt. Op een milieubesparende manier heb je
toegang tot de meest recente gegevens. Ook vind je in dit gedeelte van de app al het bowlingnieuws.
Inloggen kan met dezelfde gegevens als waarmee je inlogt bij MijnNBF.
Download
Met de Bowling NBF-app heb je jouw scores altijd in de pocket! Download ‘m snel via de App Store of
Google Play Store. Gebruik de zoekterm: 'Bowling NBF’.
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