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Aan alle ledenadministrateurs

Datum: 19 juni 2017

Geacht ledenadministateur,
Bij deze brengen wij u graag op de hoogte van de werkwijze voor de overgang van de
ledenadministratie naar seizoen 2017/2018.
A. Ledenadministratie
1. Facturen voor nieuwe leden
Leden die vanaf het seizoen 2017/2018 lid van uw vereniging willen worden dienen voor 1 september
2017 aangemeld te zijn. Dit zorgt er voor dat de contributie voor het nieuwe seizoen op het juiste
moment zal worden gefactureerd, namelijk na 1 september 2017. Ook dat de betreffende leden op tijd
in uw ledenbestand aanwezig zijn voor bijvoorbeeld opname in uw scoreadministratie voor het nieuwe
seizoen en in de omgeving die wij gebruiken voor de administratie van de nationale en regionale
leagues.
Wanneer u een eerdere aanvangsdatum opgeeft dan 1 september 2017 gaan wij er van uit dat de
betreffende persoon nog in het lopende contributiejaar lid wil worden van uw vereniging (en NBF). Op
dat moment wordt er factuur aangemaakt voor de verschuldigde contributie.
2. Digitale ledenpas en Bowling NBF app
Via Mijn NBF is de ledenpas digitaal beschikbaar. Op deze manier hebben uw leden de pas altijd bij
de hand! De ledenpas is ook te vinden in de Bowling NBF app. Met deze app kunnen de leden o.a.
scores bijhouden. En er zijn nog meer voordelen, in de app vindt u naast de digitale ledenpas ook het
pasgemiddelde, de persoonlijke scores én al het bowlingnieuws. De Bowling NBF app is te
downloaden via App Store en Google Play. Zoek in de app stores op 'Bowling NBF'.
3. Status “wachtend”
Tijdens de ALV van 11 juni 2016 is besloten dat de wachtstatus met ingang van 1 september 2017
komt te vervallen.
Verenigingen krijgen één maand extra voor het muteren van hun gegevens. De deadline voor het
muteren van gegevens is 1 september in plaats van 31 juli. Als “compensatie” voor de wachtstatus
mogen afgemelde leden tot 1 november kosteloos heraangemeld worden door de vereniging.
4. Overschrijvingen
Elk jaar wordt de wisseling van bowlingseizoen door een aantal leden gebruikt om te wisselen van
bowlingvereniging. Zij brengen dan hun hoofdlidmaatschap onder bij een andere bowlingvereniging
dan in het nu nog lopende weizoen. Het is begrijpelijk dat een bowlingvereniging criteria hanteert voor
het toelaten van leden tot haar gelederen en dat gebruikt bij de afhandeling in Mijn NBF van
overschrijvingen. Wij willen u niettemin met klem verzoeken om een overschrijving zo spoedig
mogelijk te behandelen en akkoord te geven of af te wijzen.
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B. Overige opmerkingen:
1. Score administratie / Inzending sportresultaten / scorebestanden
Alle sportresultaten: (huisleagues, verenigingskampioenschappen, toernooien, dienen uiterlijk 30
juni 2017 te zijn aangeleverd op één van de volgende twee manieren:
- in de vorm van de welbekende transportbestanden die u met het programma EasyNBF kunt
aanmaken, mits u dat programma nog kunt gebruiken.
- In een Excel bestand met per speler de volgende informatie in afzonderlijke kolommen:
1. lidnummer
2. toernooicode
Deze toernooicode is als volgt samengesteld:
- voor verenigingskampioenschappen: de letter V plus het verenigingsnummer
- voor verenigingskampioenschappen (alleen jeugd) : de letter J plus het verenigingsnummer.
Zie ook het evenementenplan op de website hiervoor.
- Voor huisleagues bestaat de toernooicode uit de letter H aangevuld met het
verenigingsnummer. Zie ook hiervoor het evenementenplan op de website.
- Voor de erkende toernooien heeft u c.q. de organisator van het toernooi per post een aparte
toernooicode ontvangen.
3. totaal aantal games
4. totale pinfall
5. naam van de betreffende speler (ter controle)
Sportresultaten die niet uiterlijk op 30 juni 2017 op het bondsbureau zijn binnen gekomen kunnen
helaas niet meer worden verwerkt in de pasgemiddelden voor het komende seizoen. Realiseert u zich
daarbij vooral dat het niet tijdig inzenden van scores tot nadelen voor de bowlers kan leiden maar
bovendien extra kosten voor uw vereniging kan veroorzaken. Bij vragen over de scoreverwerking kunt
u contact opnemen met Ronald de Groot op het Bondsbureau. (wedstrijdzaken@bowlen.nl)
2. Contributie- bedragen en betaling van facturen
Tijdens de Bondsvergadering van juni 2014 is er besloten dat vanaf 01 september 2016 er één
ledenpas wordt uitgegeven. Het onderscheid van Sportpas en Sportpas Plus komt te vervallen. De
definitieve contributiebedragen voor het nieuwe seizoen zijn terug te vinden op de website van de
NBF en in MijnNBF.
Mochten er nog vragen zijn horen we dat graag!

Vriendelijke groeten,

José Verberk
Ledenadministratie
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