Nederlandse Bowling Federatie
Bowlen.nl is een gezamenlijk merk van de NBF en de NVB

Seizoen 2015-2016: 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016
Een lidmaatschap op maat
Omdat mensen verschillend zijn, beleven zij de bowlingsport ook verschillend. Sommigen vinden
bowlen een gezellige en sportieve hobby, terwijl anderen het competitie-element erg waarderen. En
natuurlijk zijn er ook mensen die bowlen als volwaardige sport bedrijven. Voor iedereen kan de NBF
iets betekenen, al zal niet iedereen hetzelfde verlangen. Daarom zijn er verschillende vormen van
lidmaatschap. U kunt zelf kiezen welke vorm van lidmaatschap van de NBF u wilt hebben. Er is een
Sportpas en een Sportpas Plus lidmaatschap. Elk lidmaatschap heeft bepaalde voordelen.

De soort pas bepaalt uw voordeel
U bepaalt zelf welke voordelen u wilt genieten. Een beschrijving van de lidmaatschappen treft u hierna
aan. Elk jaar kunt u overwegen of u uw lidmaatschap wilt veranderen. Zelfs tijdens het bowlingseizoen
(september tot en met augustus) is het mogelijk uw lidmaatschap op te waarderen.

Het contact met de NBF
Via het magazine Bowlen.nl wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de NBF. Dat
gebeurt ook via de website www.bowlen.nl (klik op het NBF logo rechts)Ook via Facebook en Twitter
is de NBF te volgen. Daarnaast zijn er nog andere, veelal administratieve zaken waarvoor contact
tussen u en de NBF nodig is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het aanmaken en verzenden van de
passen, het bijhouden van gegevens en verwerken van gegevens en zaken met betrekking tot de
contributie en scores.
Voor uw en ons gemak willen wij graag via één contactadres handelen. Voor de bowler kan dit contact
als volgt verlopen.
•
•
•

Via de plaatselijke bowlingverenigingen
Via het plaatselijke bowlingcentrum
Via een landelijke stichting (de Stichting tot Bevordering van de Bowlingsport), die zich enkel
richt op het lidmaatschap van de NBF.

Het gemak van een bowlingvereniging
De hieronder vermelde bedragen voor de lidmaatschappen van de NBF betreffen alleen de contributie
voor de NBF. Bent u lid van de NBF via een bowlingvereniging, dan betaalt u ook contributie voor het
lidmaatschap van die vereniging. Op zich niet zo vreemd als u bedenkt dat juist die vereniging heel
wat voor u regelt: van competities, kampioenschappen, en toernooien tot allerlei administratieve
zaken. Bovendien zijn veel verenigingen actief bezig voor hun leden, o.a. door het verzorgen van
trainingen onder deskundige begeleiding door het laten opleiden van trainers en/of wedstrijdleiders.
De contributie voor een vereniging verschilt per vereniging en is afhankelijk van de activiteiten die de
betreffende vereniging organiseert of aanbiedt. Informeer eens bij uw plaatselijke bowlingvereniging
naar de voordelen die zij u als lid kunnen bieden! U kunt op onze website nbf.bowlen.nl zoeken naar
een vereniging bij u in de buurt.
Voor degenen die zich niet bij een vereniging willen aansluiten, maar wel bij de NBF, is de Stichting tot
Bevordering van de Bowlingsport opgericht. (zie bijgevoegd aanmeldingsformulier)

Aangesloten bij FIQ (Federation Internationale de Quilleurs)
Lid van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (nr. 40235157)
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Sportpas
Het Sportpas lidmaatschap is het basis lidmaatschap van de NBF. Dit lidmaatschap is bedoeld voor
de leden die hoofdzakelijk in hun eigen bowlingcentrum bowlen. Als u niet elke week in een
huisleague speelt, dan heeft u misschien niet aan alle diensten en producten van de NBF behoefte.
Vandaar dat we een selectie hebben gemaakt. En uiteraard betaalt u daar, zeker gezien de voordelen,
niet veel voor. Voor € 29.95 per jaar plus eenmalige entreekosten van € 2,90 kunt u al van de
voordelen genieten, die bij deze onbezorgde en toch sportieve tijdsbesteding horen:
•
Speciaal trainingstarief bij veel bowlinghuizen
•
Gratis verzekerd zijn bij ongevallen tijdens en op weg van/naar bowlingwedstrijden
•
Jaarlijks een nieuwe bowlingpas met het gemiddelde van het afgelopen seizoen ontvangen
•
Deelname mogelijk aan interne bowlingcompetities, kampioenschappen en open
C-toernooien die door de eigen vereniging of het eigen bowlingcentrum worden georganiseerd
•
Deelname mogelijk aan verenigingskampioenschappen, de Dag der Kampioenen, Regionale
kampioenschappen en de stedenontmoetingen.
•
Deelname mogelijk aan NBF-opleidingen (o.a bowlingtrainer en wedstrijdleider)
•
4 x per jaar het magazine Bowlen.NL ontvangen
Extra voor jeugdspelers:
•
deelname mogelijk aan de Regionale Jeugd Trioleague en alle jeugdtoernooien

Sportpas Plus
Het Sportpas Plus- lidmaatschap is zeer geschikt voor bowlers die ook een wedstrijd of toernooi buiten
het “eigen” bowlingcentrum willen spelen. De NBF biedt daartoe de mogelijkheid met haar nationale
leagues en diverse kampioenschappen. Maar ook andere personen en/of verenigingen organiseren
toernooien voor diverse doelgroepen. De data van de toernooien en de Nationale Leagues vindt u
terug op de wedstrijdkalender van de NBF. Die wedstrijdkalender wordt gepubliceerd op de website
www.bowlen.nl van de NBF (klik op het NBF logo rechts).
Voor € 43,90 per jaar plus eenmalige entreekosten van € 2,90 krijgt u naast de zaken van het
Sportpas lidmaatschap ook nog eens de voordelen die bij uw sportbeoefening passen: diensten en
producten die gelden voor het Sportpas Lidmaatschap plus recht op deelname aan:
•
alle evenementen van de NBF (toernooien en competities)
•
alle door eigen vereniging en anderen verenigingen georganiseerde toernooien.
•
het selectiesysteem Team Holland
Bovendien bent u verkiesbaar voor nationale selecties.

Tarieven van de NBF (vanaf 1 maart 2016)
LEEFTIJDSCATEGORIE
Jeugd (tot 18 jaar)
18 t/m 21 jaar
22 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder

SPORTPAS
€ 9,80
€ 12,10
€ 15,00
€ 12,10

SPORTPAS PLUS
€ 13,85
€ 17,90
€ 21,95
€ 17,90

Kosten eerste aanmelding NBF-lidmaatschap € 2,90
Dubbellidmaatschap € 4,65
Aanmelden kan online via de website.
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