CONCEPT-NOTULEN BONDSRAADVERGADERING
NEDERLANDSE BOWLING FEDERATIE
IN BOWLINGCENTRUM DE KORF TE LEUSDEN
12 JUNI 2010
van 10.00 tot 14.30 uur

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

A.H.J. de Vries, directeur Bondsbureau NBF
E. van Delden, medewerker Bondsbureau
W.G.M.G. Dieteren, medewerker Bondsbureau, Cie.
Wedstrijdleiders, docent Opleidingen
B. Lund, medewerker Bondsbureau
J.J. van der Sar, medewerker Bondsbureau
M. van de Veen, medewerker Bondsbureau

Ereleden, leden van verdienste en commissieleden
de heer
J. van den Boogaart, erelid
de heer
R. van den Bosch, lid van verdienste, nationale coach
de heer
J.J. Broekhuizen, erelid
de heer
A. van den Dungen, Cie. van beroep en Cie.
wedstrijdleiders
mevrouw
N.C.M.J. Fievet, erelid
de heer
M.A.G. Koedijk, erelid
de heer
C.H. Koudijs, lid van verdienste
de heer
J. Krist, erelid
de heer
H.E. Smit, Tuchtcommissie

Afgevaardigden met stemrecht:
Bowlingvereniging
Alphen aan den Rijn de heer
Apeldoorn
mevrouw
Breda
mevrouw
Den Bosch
de heer
Deventer
de heer
Drachten
de heer
Drachten De Kaden
de heer
Eindhoven
de heer
ESBC Nederland
de heer
Haarlem
de heer
Haarlemmerliede
mevrouw
Haarlemmermeer
de heer
Heerhugowaard
de heer
Heerenveen
mevrouw

Afgevaardigde
J.P. Meka
E. Vader-van der Bert
C.M.J. van Bragt-Louwers
P. Sperman
T.C. Ruys
M. Koedijk
A. Broekhuizen
J.M. Rijk
P. Douw
P.H. Schweitzer
P. Geluk
J. Krist
S.A.M. Kos
H. Schriemer
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Heerlen
de heer
Hoogerheide
mevrouw
Leiderdorp
de heer
Lelystad
mevrouw
Middelburg
de heer
Noordwijkerhout
mevrouw
Nijmegen
de heer
Oosterhout
de heer
Rotterdam IJsselmonde de heer
Schiedam De Walvis de heer
Steenwijk
de heer
Tilburg
de heer
Utrecht
de heer
Veldhoven
de heer
Volendam
mevrouw
Wolvega
de heer
Zevenbergen
de heer
Zetten
de heer

T.C.C.M. Emeleer
B.M.M. Klaassen-van Persie
H. van Bilderbeek
F. van Buren
W.M. van Leeuwen
M.E.F.T. van der Valk
J. Peeters
H.O.F. Israël
J.T. Schenk
G.H. van Loon
G. Langhorst (volmacht)
M.H. van der Griend
H. van Hintum
M.P.W. de Louw
N. Tel
G. Langhorst
A. van Zitteren
C. Hootsen

Bericht van verhindering ontvangen van:
Barneveld
Heiloo
Hoogeveen
Huizen
Middelharnis
Rotterdam Keizershof
Zuilichem
Zwijndrecht
Afgevaardigden van bowlingverenigingen (zonder stemrecht):
Alphen aan den Rijn mevrouw
Y. Meka
Amstelveen
mevrouw
M.M. Mulder-Visser
Den Bosch
de heer
R. Hendriks
Haarlem
mevrouw
L. Schweitzer
Haarlemmerliede
de heer
R. de Vos
Heerenveen
mevrouw
P. Westerhof-Hofstee
Heerhugowaard
mevrouw
T. Kos
Leiderdorp
mevrouw
S. de Graaf
Maarssen
de heer
F. Wagemaker
Noordwijkerhout
de heer
J. Aartman
Rijswijk
de heer
B. van Spronsen
Volendam
de heren
Roland en John
Veldhoven
mevrouw
H. Staffeleu
Zevenbergen
de heer
Slokkers
Overige aanwezigen
de heer R.W.L. Lagendijk, bestuurslid regio Zuid-Holland
de heer R. Maassen, bowlingtrainer
de heer S.A. Ploeg , bowlingtrainer
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Berichten van verhindering
de heer P. Houtzager, bestuurslid regio Noord-Holland
de heer A. van der Jagt, Tuchtcommissie
mevrouw I.M. Koopmans, Reglementscommissie
de heer P.A.H. van Rijthoven, Tuchtcommissie
de heer A. de Roon, erelid

Verslag:

Marianne van der Stoep

De agenda luidde als volgt:
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Verslag en besluitenlijst van de bondsraadvergadering van 7 november 2009
4.
Jaarverslag 2009
5.
Financieel verslag 2009, inclusief advies Financiële commissie
6.
Voorstellen vanuit bondsbestuur
*
Voorstel wijziging statuten
7.
Voorstellen vanuit leden
8.
Voorzien in vacatures
8.1. bestuur NBF
8.2
Financiële commissie
8.3
Tuchtcommissie
8.4
Commissie van beroep
8.5
Reglementscommissie
9.
Rondvraag
10.
Sluiting
___________________________________________________________________________

1.

OPENING

De voorzitter, Leen van der List, verwelkomt de aanwezigen op deze bondsraadvergadering.
De agenda voor vandaag heeft een hoog huishoudelijk gehalte, maar tussendoor wordt tijd
ingeruimd voor een aantal intermezzo‟s. Met een bijzonder woord van welkom tot de ereleden
en leden van verdienste verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

2.

MEDEDELINGEN

Aantal uit te brengen stemmen
Van de 131 verenigingen zijn 29 verenigingen aanwezig. Dat betekent dat van de 341
stemmen er 89 kunnen worden uitgebracht.
50-jarig jubileum NBF
In het jubileumjaar van de NBF (2012) is een aantal stevige evenementen aan de NBF
toegewezen:
EK Dames Tilburg, European Champions Cup Den Haag en het EK 50+ eveneens in Den
Haag. Het bestuur hoopt dat het bondsbureau wordt bedolven onder aanmeldingen van
vrijwilligers en goede, leuke ideeën.
Op de website bowlen.nl is meer informatie over dit jubileumjaar te lezen.
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Kwestie Bossen/Van Opzeeland
Op enig moment is een speeldag in de hoofdklasse NL niet uitgespeeld. Spelers staakten de
strijd vanwege onvoldoende omstandigheden. Met de teams is de afspraak gemaakt, dat de
stand zoals die op dit moment was, zou worden gehandhaafd, mits alle teams daarmee
akkoord zouden gaan. Dat voorstel is later dan gepland door de teamleider van een van de
deelnemende teams aan de overige teams voorgelegd. Het Bondsbureau had daarop actie
moeten ondernemen, maar dat is niet gebeurd.
De competitie is voorgezet volgens de standenlijst die toen bekend was. Nadat de eerste playoff dag was gespeeld heeft het team Bossen/Van Opzeeland alsnog protest aangetekend. Het
bestuur heeft zich hierover gebogen en vastgesteld dat terugdraaien een lastige, zo niet
onmogelijke situatie betekent. Er moeten dan immers twee extra speeldagen worden ingelast.
Het protest is daarop bij de Tuchtcommissie neergelegd, maar deze commissie kan deze zaak
niet in behandeling nemen, omdat het een bestuurskwestie is. Het bestuur heeft nu het besluit
genomen dat de eindstand zoals die uiteindelijk bereikt en gepubliceerd is, wordt
gehandhaafd. De voorzitter verklaart dat het uiterst vervelend is dat dit zo gelopen is. Er zijn
nu procedures afgesproken die herhaling moeten voorkomen. Helaas nemen gedane zaken
geen keer.
Aantal NBF bestuurders
Mevrouw Van der Valk (Noordwijkerhout) stelt vast dat het NBF bestuur uit drie personen
bestaat. Ze houdt een pleidooi voor meer mensen achter de bestuurstafel.

2.a

VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

Op verzoek wordt bij het behandelen van de financiele stukken (agenda punt 5)
het verlenen van decharche expliciet toegevoegd

3.

VERSLAG VAN DE BONDSRAADVERGADERING VAN 7 NOVEMBER 2009

Redactioneel en naar aanleiding van de inhoud
De secretaris, de heer Paul Vasseur, neemt het verslag paginawijs door. De getoonde,
toelichtende sheets worden bij het verslag van de vergadering gevoegd. Naar aanleiding van
het verslag wordt het volgende opgemerkt:
*
pagina 1 – presentielijst
De heer J. van den Boogaart behoort in het rijtje „bericht van verhindering‟ te staan.
*
pagina 4, 4e alinea
Erik Tolboom is nog voor 30% in dienst van de NBF, en voor 70% in dienst van de NFTU.
*
pagina 5, aantal uit te brengen stemmen
Mevrouw Schriemer (Heerenveen) merkt op dat het aantal geïnteresseerden in de
bondsvergadering laag blijft. De voorzitter onderschrijft deze vaststelling en betreurt dit
eveneens.
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*
pagina 5, wedstrijdleiders light
Afgesproken wordt deze functie voortaan „wedstrijdbegeleider‟ te noemen.
Uiteindelijk zijn slechts 7 mensen ingezet in de competitie uit de 41 gediplomeerden. Een
voorstel terzake van mevrouw S. de Graaf wordt door het bureau opgepakt.
*
pagina 6, bowlen op televisie
Eind december 2009 is duidelijk geworden dat vanwege te weinig sponsorbijdragen verdere
televisie-uitzendingen in 2010 niet door zullen gaan. Het maken van een televisie-uitzending
kost ca. € 25.000,00. NVB en NBF kunnen dat niet zonder sponsoring opbrengen.
Op bowlen.nl/tv kan de finale van de Nationale League worden bekeken. Van de
mogelijkheid om via dit kanaal wedstrijden uit te zenden, zal meer gebruik worden gemaakt.
*
pagina 6, Regionale coördinatieteams (RCT‟s)
Op 12 mei 2010 is een bijeenkomst gehouden met oud-bestuursleden en mensen die zitting
willen nemen in de RCT‟s. Met de aanwezigen zijn vrijwilligerscontracten ondertekend en er
is formeel afscheid genomen van o.a. de heer Piet Houtzager.
Opgemerkt wordt dat verenigingen moeten weten wie de huidige RCT‟s bezetten. Na de
besluitvorming van vandaag zal deze communicatie ingang gezet worden.
*
pagina 7, gesprek NBF-bestuur met de heer Marti Koedijk
Mevrouw Van der Valk (Noordwijkerhout) wil de woorden „en met de bondsvergadering‟
toevoegen aan de zin: Dit punt is en blijft onderwerp van gesprek met de leden van de
Financiële commissie.

De heer Koedijk (erelid) leest uit de notulen naar zijn idee niet de exacte weergave van de
antwoorden op zijn vragen over de financiën tijdens de begrotingsbehandeling over 2009
zoals hij deze separaat heeft besproken met de heer de Vries. Mevrouw Van der Valk
(Noordwijkerhout) stelt vast dat beide vragen nog steeds overeind staan. Het betreft vragen
over de reservering voor het jubileum en een opgenomen „schuld‟ tbv de post “Personeel”. De
voorzitter ventileert kort de visie van het bestuur. Inzake de reservering voor het jubileum is
het geld bestemd voor de drie evenementen, waaronder het jubileumfeest voor de
breedtesport. De post betreffende personeel was eerst opgenomen als voorziening. Op
aandringen van de accountant is deze post onder „nog te betalen lasten‟ opgenomen. De
voorzitter zegt toe dat de vragen en de antwoorden van de heer Koedijk alsnog zullen worden
toegevoegd aan het verslag, zodat daarover geen onduidelijkheid meer is. De vragen zijn
reeds behandeld in de vergadering, zoals bovenstaand ook te lezen valt. Hiermee zijn de
vragen van de heer Koedijk beantwoord en inzichtelijk voor de leden van de
bondsvergadering. Ook meent de voorzitter er goed aan te doen de vergadering bij de
begrotingsbehandeling in november aan te geven hoe de voorziening voor het jubileum in
2012 is opgebouwd.

*
pagina 14, wijzigingen Sportreglement
Het bestuur komt in de najaarsvergadering met een voorstel inzake artikelen 702 en 708.
*
pagina 15, persoonlijke vragen
De heer Koedijk zegt geen persoonlijke vragen te stellen, maar vragen te stellen in het belang
van de bondsraadvergadering.
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Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en correcties wordt het verslag van de
bondsraadvergadering van 7 november 2009 goedgekeurd en vastgesteld.
Over de besluitenlijst d.d. 7 november 2009 worden geen vragen gesteld.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4.

JAARVERSLAG 2009 van A naar Beter

Bondsdirecteur Arjan de Vries voert het woord en wordt daarbij ondersteund door een
beamerpresentatie. Het is de wens van de vergadering om het jaarverslag te koppelen aan de
financiën. Uit de presentatie moge dit nadrukkelijk blijken. De sheets van deze presentatie
zullen bij het verslag worden gevoegd.

Vragen naar aanleiding van het jaarverslag
De heer Ruys (Deventer) heeft het verslag gelezen en is blij met de extra uitleg door de
presentatie van de directeur. Het stelt een tweetal correcties op het jaarverslag voor: de
ledenterugloop is hoger dan voorheen en er zijn slechts 41 ipv 70 wedstrijdbegeleiders
gediplomeerd. Het bestuur beaamt dat dit een juiste vaststelling is.
De heer Ruys vraagt naar het aantal topsporters dat deelneemt aan de nationale trainingen.
Team Holland bestaat uit zes jongens en zes meisjes, negen dames en vijf heren, aldus de
voorzitter.
De heer Ruys verwijst naar pagina 8 waarin onduidelijkheid bestaat over de beschreven
actoren van de bedrijvenleagues en/of de huisleagues;
De voorzitter zegt dat de NBF de organisatie van leagues buiten de NBF om niet stimuleert..
Ondernemers organiseren wèl huisleagues en bedrijvenleagues buiten de NBF. Interessant
daarbij is de vraag of die organisatie niet iets dichter tegen de NBF aan zou kunnen
plaatsvinden. De NBF probeert hierover in gesprek te komen met de ondernemers.
De heer Ruys wil graag (op pagina 9) een overzicht van clubs met grijze leden.
Antwoord van de voorzitter: Voor het probleem „grijze leden‟ is een plan ontwikkeld, dat
later in de vergadering door de heer Van der Sar zal worden toegelicht.
De heer Ruys wil graag het verenigingshandboek hebben. De tekst staat op de site, maar het
boek kan ook aangevraagd worden bij de heer Van der Sar.
De heer Ruys vraagt naar de visie van het bestuur op de uitspraak in het jaarverslag waar staat
beschreven dat de NBF er financieel beter voor wil komen te staan.
De voorzitter antwoord dat gestreefd wordt naar een groter eigen vermogen. Maar in de
huidige begroting heeft het bestuur daar nog geen ruimte voor kunnen maken. Het bestuur is
bereid te bekijken of in de komende resultaten ruimte is, maar de prioriteit ligt vooralsnog bij
het handhaven van de huidige activiteiten.
Inzake een vraag over stemrecht per vereniging wordt verwezen naar de website. Een vraag
over hoeveel leden er vandaag vertegenwoordigd zijn wordt vanuit de NBF administratie
beantwoord met: 4.956 leden van 14.381 leden.
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De heer De Louw (Veldhoven) verwijst naar pagina 8 waar staat dat zonder NBFlidmaatschap deelname aan (grote) wedstrijden niet mogelijk is. Hij noemt in dit verband de
Stichting Recreatie Bowlen Nederland (SRBN) die inmiddels is opgegaan in de Nederlandse
Bedrijfs Federatie. Via deze Federatie is wel degelijk mogelijk om deel te nemen aan grote
wedstrijden zonder lid te zijn van de NBF.
Reactie van het bestuur hierop: als iemand wil spelen om een nationale titel, dan kan dat
alleen met een NBF-lidmaatschap.
De heer Ruys (Deventer) denkt dat hetgeen Ben van Spronsen heeft gezegd over het sociaalbowlingevoel de kern is van de terugloop van het ledenaantal. Misschien moet iets worden
bedacht om die 12.000 leden langer vast te houden. Deze kwestie houdt ook het bestuur bezig,
zegt de voorzitter. Hij stelt voor om in de najaarsvergadering de middagsessie te wijden aan
een gedachtewisseling over de vraag „Hoe krijg je mensen meer betrokken, meer
geïnteresseerd bij het (wedstrijd-)bowlen?‟ Ook de NVB ziet het wedstrijdbowlen als basis
voor een verdere uitbouw van de bowlingmarkt.
5.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2009

De voorzitter vraagt of de bondraadsvergadering vragen heeft over het Financieel verslag
2009.
De heer Koedijk wil een nadere uitleg en inzicht in gedetailleerd cijfermateriaal. De voorzitter
wijst in dit verband op de rol van de Financiële Commissie. Zij bespreken tot in detail de
inkomsten en uitgaven. De heer Ruys zegt zich te kunnen aansluiten bij de vraag van de heer
Koedijk. Ook hij wil graag meer uitsplitsingen zien.
De voorzitter wijst nogmaals op een spanningsveld tussen wat gedelegeerd is aan de
Financiële commissie en wat de bondsraadvergadering wil. Nogmaals: hij wil er voor waken
dat de vergadering een discussie gaat voeren over cijfers, terwijl daar een Financiële
Commissie voor is ingesteld.
Mevrouw Schriemer (Heerenveen) wijst erop dat de bondsraadvergadering de leden van de
Financiële Commissie benoemt. Dat is volgens haar vergelijkbaar met de kascommissie van
een bowlingvereniging. De bondsraadvergadering moet vertrouwen hebben in de mensen die
zij zelf heeft gekozen. Mevrouw Van der Valk is het met haar eens, maar statutair is de
bondsvergadering het hoogste orgaan.
Er ontstaat tussen bondsafgevaardigden en de heer Meka van de Financiële Commissie een
korte discussie over de rol van de Financiële Commissie.
De heer Schenk (Rotterdam IJsselmonde) vraagt wat het egalisatiefonds is en vraagt ook
waarom de accountant tweemaal zo duur is geworden. De bondsdirecteur antwoordt dat de
accountant niet duurder is geworden, maar dat het hier gaat om vooruitbetaalde kosten. Het
egalisatiefonds is destijds opgericht om bij te dragen aan de financiering van topevenementen.
De voorzitter concludeert dat de bondsraadvergadering in de toekomst de cijfers meer
gedetailleerd gepresenteerd wil hebben, met daarbij de kanttekening dat de
bondsraadvergadering niet op de stoel van de Financiële Commissie gaat zitten. Deze wens
zal vanuit het bestuur serieus worden opgepakt. Mogelijk wordt een aantal van de
bondsraadsleden uitgenodigd om met het bestuur te praten over de manier waarop die wens
gerealiseerd kan worden.
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Verslag van de Financiële commissie
De heer Koedijk vraagt naar de aangehaalde correctieposten en tekstuele aanpassingen in het
verslag van de financiele commissie. De heer Van Delden (NBF-bondsbureau) zegt dat het
om tekstuele aanpassingen ging zoals „2008‟ hetgeen„2009‟ zijn. De heer de Vries bevestigt
dat correctie op bepaalde posten (zijnde het verplaatsen van kosten conform het advies van de
Financiële Commissie) zijn doorgevoerd.
De heer Ruys (Deventer) heeft zich ook verbaasd over het feit dat een overleg een positief
resultaat kan opleveren (1e zin 3e alinea). Er wordt geantwoord dat overleg met „een positief
resultaat‟ niet per definitie „winst‟ te betekenen. Een positief resultaat kan ook zijn dat het een
goed gesprek is geweest.
In de vierde alinea staat volgens de heer Ruys een onwaarheid: de terugloop van leden in
2009 is niet minder groot dan in voorgaande jaren. Moet de bondsraad vertrouwen hebben in
een commissie die een uitspraak doet die niet klopt? Tot slot vraagt hij waarom de destijds
aangehaalde contributieverhoging niet is onderbouwd.
Reactie van de heer Meka (voorzitter Financiële commissie):
De Financiële commissie heeft vorig jaar aangegeven dat zij de begroting vrij krap vond. Om
niet negatief uit te komen, heeft de commissie een voorstel richting bestuur gedaan: om rode
cijfers te voorkomen, zouden de leden alvast geïnformeerd kunnen worden dat een
contributieverhoging voor de hand ligt. Het is jammer dat in de vorige bondsraadvergadering
geen lid van de Financiële Commissie aanwezig was. De Commissie heeft het bestuur
verzocht het voorstel over contributieverhoging naar voren te brengen en er al dan niet over te
laten stemmen.
De voorzitter zegt dat inzake de geopperde contributieverhoging het bestuur in ieder geval
heeft gezegd er niets voor te voelen.
Desgevraagd verleent de bondsraadvergadering decharge aan het bestuur voor het gevoerde
financiële beleid in 2009. De heer Ruys (Deventer) onthoudt zich van stemming.

Vrijwilligers van het jaar
De NBF, zegt de voorzitter, bestaat bij de soms tomeloze, soms eindeloze inzet van
vrijwilligers. En dan niet voor eventjes, maar voor heel veel jaren. Daarom heeft de NBF een
aantal jaren geleden de „Vrijwilliger van het jaar‟ ingesteld.
Van de vijf genomineerde worden er twee als zodanig benoemd. De genomineerden zijn Kees
Koudijs, Cisca en Rob van Buuren, Myriam van der Valk, Hilly Schriemer en Greet Mulder
Visser. De keuze is gevallen op Kees Koudijs en Myriam van der Valk. Zij krijgen onder
applaus vanuit de zaal een oorkonde en bloemen èn de opdracht een shortlist Vrijwilliger van
het jaar 2011‟ op te stellen.
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Uitreiking diploma’s assistent bowling trainer niveau 2 en bowlingtrainer niveau 3
De NBF, vervolgt de voorzitter, is al een aantal jaren bezig met opleidingen. Dat is niet altijd
zichtbaar, maar achter de schermen gebeurt veel. In 2009 heeft dit geleid tot de volgende
gediplomeerden:
Richard Maassen, Sandor Ploeg en Eric Nendels hebben het diploma assistent bowling trainer
niveau 2 behaald. Annouschka Voets, Annie van Bergen, Han Staps, Jeroen Weideman en
Danny Kamphorst het diploma bowlingtrainer niveau 3. De aanwezige gediplomeerden
ontvangen van de voorzitter hun diploma en een boeket.
De volgende kandidaten zijn geslaagd voor het diploma NBF Opleidingsdocent: Wendy
Vieberink, Betsie van Oudheusden en Ben van Spronsen. Wendy Vieberink krijgt ter plekke
haar diploma en bloemen.

Presentatie Plan om grijze leden bij de NBF te betrekken - de heer Jan Jaap van de Sar
Als een sportbond meer leden heeft, staat die organisatie sterker als belangenbehartiger. Een
grotere bond kan zich meer ontwikkelen en meer voordelen aan de leden bieden. Als de NBF
meer leden aan de bond kan binden, komt dat ten goede van de leden zelf.
Ledenwerfactie
Per 1 januari 2010 telde de NBF 14.381 leden. Het doel van de actie is om per 1 januari 2011
14.600 leden te hebben.
Het meerdere wat binnen komt aan contributie ten opzichte van de begroting, vloeit terug naar
de verenigingen als eenmalige actie. Als het streefgetal wordt gehaald is dat financieel
mogelijk.
Grijze leden
Verenigingen die leden hebben die deelnemen aan huisleagues maar die niet bekend zijn bij
de NBF, handelen in strijd met de statuten (art. 3.1)
Vanaf 1 januari 2011 zullen de verenigingen per grijs lid een boete krijgen van € 45,00. De
NBF hoopt niet tot die sanctie te moeten overgaan en hoopt dat de verenigingen de grijze
leden zullen aanmelden. Tot 31 december 2010 is dat boete-vrij mogelijk.
De voorzitter dankt de heer Van der Sar voor zijn presentatie en stelt vast dat er sprake is van
twee uitdagingen: a) weg te blijven van de sancties door het aanmelden van grijze leden en b)
werven van nieuwe leden.

Reacties vanuit de bondsvergadering:
Vanuit de vergadering komen verschillende geluiden. Het werken met boetes zou niet aan te
bevelen zijn. Kennismaken met een interne league zou zonder NBF lidmaatschap moeten
kunnen. Of we zouden de deelnemers aan de leagues kunnen bestraffen in geval de
vereniniging grijze leden heeft. Nog meer opmerkingen worden gemaakt. Er wordt gevraagd
of het bestuur zicht heeft op het aantal grijze leden. Geantwoord wordt dat het om
honderdtallen zou gaan en het is desgevraagd altijd de bedoeling dat bowlers via de
vereniging lid zijn van de NBF. Gesuggereerd wordt de extra opbrengsten gewoon in eigen
kas te houden. De bedoeling blijft echter het geld te verdelen over alle verenigingen.
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Reactie van de voorzitter:
Het NBF-bestuur is niet voor strafmaatregelen, omdat daar zeker risico‟s aan zitten. Maar het
bestuur is wel van oordeel dat de eigen statuten moeten worden gerespecteerd, ook door de
verenigingen. Het bestuur heeft regelmatig gevraagd grijze leden bekend te maken. Als dat
niet werkt, moet een stap verder worden gezet. Het bestuur wil dat een positieve wending
geven, door het geld terug te laten vloeien naar de verenigingen. Daarom heeft het bestuur
gemeend zich te kunnen permitteren deze eenmalige actie te houden, als stimuleringspremie
voor het aanmelden van nieuwe en grijze leden. Als die betrokken leden lid blijven van de
NBF levert dat structureel meer geld op.
De voorzitter stelt dat het uiteindelijk ook de bondsraadvergadering is geweest die heeft
gezegd dat iets aan de grijze leden moet worden gedaan. Als het bestuur twee jaar lang
tevergeefs verenigingen de gelegenheid geeft er iets aan te doen, dan zal geaccepteerd moeten
worden dat er sancties worden opgelegd.
Men vervolgt vanuit de vergadering dat in ieder geval de NBF aan verenigingen met grijze
leden een brief kan sturen. Reactie van de voorzitter: er zijn wel brieven gestuurd waarin staat
dat het bondsbureau het idee heeft dat de betreffende vereniging grijze leden heeft en dat
verzocht wordt daar iets aan te doen. Dat was de eerste stap. De tweede stap is dus sancties
opleggen. De voorzitter wil graag van de bondsraadvergadering weten of het voorgelegde
plan kan worden uitgevoerd.
De voorzitter zegt dat het zittende bestuur geen bestuur is van 'wij gaan dwingen, wij gaan
rekeningen sturen‟. De NBF is al in gesprek geweest met verenigingen waarvan bekend is dat
zij grijze leden hebben. Die strategie is al gevolgd. Ook wil het bestuur best brieven schrijven.
Maar er is een grens.
De suggestie van mevrouw van der Valk betreffende de samenwerking met de twee andere
sportbonden is het overwegen waard. Echter, dwarsverbanden hebben ook consequenties.
De voorzitter herhaalt zijn vraag of dit project in gang kan worden gezet. In de
novembervergadering kan worden vastgesteld in hoeverre het plan (aanpakken grijze leden en
werven nieuwe leden) succesvol is en of het moet worden voortgezet..
De heer Krist (Haarlemmermeer en erelid) vindt dat de actie moet worden gestart. De
voorzitter concludeert daarop dat het bestuur in dezen zal doen wat volgens de statuten
mogelijk is en dat het daarover in november rapporteert.
***
Na de lunch wordt de vergadering voortgezet met agendapunten 6 t/m 10. De presentatie over
scoreverwerking wordt uitgesteld.
***
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6. VOORSTELLEN BESTUUR
Voorstel wijzigen statuten
De heer Langhorst (Wolvega) wijst erop dat bedragen niet in de statuten thuis horen. De
genoemde € 45,00 dient vervangen te worden door „een door het bestuur en de bondsraad vast
te stellen boete‟.
De heer Koedijk (erelid) mist een wijziging van artikel 9.2. Daarin staat dat het bestuur ten
minste moet bestaan uit vijf leden. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van het bestuur
maar ook van de bondsraadvergadering. Zijn voorstel luidt om of te zorgen dat er vijf
bestuursleden komen of het artikel aan te passen door „vijf‟ te veranderen in „drie‟. Op het
moment dat het bestuur denkt dat dit artikel veranderd moet worden, zegt de voorzitter, zal
daartoe een statutenwijziging worden voorgesteld. De uitdaging blijft bestaan om aan de
statutaire verplichting te voldoen.
Artikel 8. Organisatie
Mevrouw Van Bragt mist de Arbitragecommissie in dit artikel. De voorzitter laat weten dat
deze commissie een slapende commissie is met een apart reglement. De commissie zal alsnog
in artikel 8.1 worden opgenomen.
Haar tweede vraag betreft de Financiële Commissie. Dit is een vaste commissie. In artikel
14.5 staat dat voorzitters van permanente en tijdelijke commissies worden benoemd of
gekozen. Waarom heeft de Financiële commissie geen gekozen/benoemde voorzitter maar een
voorzitter uit eigen kring? Reactie van de voorzitter: dit is altijd op deze manier in de statuten
opgenomen
Mevrouw Van der Valk (Noordwijkerhout) wijst op de nummering van artikel 16, die
redactioneel niet klopt. Daar zal naar worden gekeken. Voortvloeiend uit de voorgestelde
wijzigen, vervolgt mevrouw Van der Valk, dient een aantal daarmee verband houdende
artikelen ook te worden gewijzigd. Bijvoorbeeld artikel 20.4. De voorzitter bevestigt dat daar
waar logischerwijs wijzigingen moeten worden aangebracht, dat zal gebeuren.
De bondsvergadering keurt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen de
statutenwijzigingen goed.

7. VOORSTELLEN VAN DE LEDEN
Er zijn geen voorstellen ingebracht.

8. VOORZIEN IN VACATURES
1. Bestuur NBF
De heer L. van der List wordt bij acclamatie herbenoemd tot voorzitter van het bondsbestuur
NBF.
2. Financiële Commissie
De heren P. Meka en J. Koeneman wordt bij acclamatie herbenoemd tot lid respectievelijk
plaatsvervangend lid van de Financiële Commissie.
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3. Tuchtcommissie
De heer A. van der Jagt wordt bij acclamatie herbenoemd tot lid van de Tuchtcommissie.
4. Commissie van Beroep
De heren J. Heere en A.A.Th. Ophelders worden bij acclamatie herbenoemd tot lid van de
Commissie van beroep.
5. Reglementscommissie
Mevrouw I. Koopmans wordt bij acclamatie herbenoemd tot lid van de
Reglementscommissie.
De heren C.A.Mijnsbergen en G. Langhorst worden benoemd tot lid van de
Reglementscommissie.
De voorzitter wenst de herbenoemde en benoemde commissieleden veel succes toe bij het
vervullen van de taken die hun te wachten staan.

9.

RONDVRAAG

Bestuursgrootte
De heer Koedijk (erelid) wil terugkomen op de vraag inzake art. 9.1 betreffende het minimale
aantal bestuursleden. De voorzitter beslist dat de discussie die de heer Koedijk hierover wil
aangaan, wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.
Magazine Bowlen.nl
De heer Schenk (Rotterdam IJsselmonde) heeft vanuit de ledenvergadering van zijn
bowlingvereniging de vraag gekregen te informeren waarom mensen die geen lid zijn van de
NBF toch kunnen profiteren van het blad, dat gratis bij de bowlingcentra te verkrijgen is.
De voorzitter zegt deze vraag te begrijpen. Het NBF-bestuur heeft de mogelijkheid om het
blad breder te verspreiden aangegrepen. De reacties zijn overigens wisselend. Bij het ene
centrum verdwijnt de stapel in de prullenbak, bij het andere wordt het gretig meegenomen.
De huidige aanpak wordt geëvalueerd. Feit is dat de NVB financieel zodanig bijdraagt, dat de
NBF zes edities kan uitgeven, in plaats van de voormalige vier edities van Bowling Sport
Magazine.
a) Bowlen in de media b) tijd en kosten wedstrijdbowlen
De heer Rijk (Eindhoven) vraagt waarom nooit iets over bowlen wordt gepubliceerd in de
landelijke dagbladen als NRC, De Telegraaf. Wordt daar iets aan gedaan? Zijns inziens moet
continu worden gepusht, moeten continu uitslagen naar redacties worden toegestuurd. Zijn
tweede vraag stelt hij in het kader van kosten van wedstrijden. Het momenteel gespeelde
Amerikaanse systeem kost meer tijd. Het levert tijd op als het EK Jeugd met het Europese
systeem gespeeld blijft worden.
Het antwoord op de eerste vraag luidt, dat wel zeker bekeken wordt hoe bowlen meer in de
landelijke pers aan bod kan komen. Op regionaal en lokaal niveau is publiciteit makkelijker te
genereren. De voorzitter zegt toe dat hij de komende tijd zal proberen meer kopij richting
landelijke pers aan te leveren.
Wat het spelen met Amerikaans of Europees systeem betreft, zegt de voorzitter daar naar te
willen kijken, met de kanttekening dat nationale kampioenschappen toch wel gelieerd zijn aan
wat internationaal gebruikelijk is.
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Sportpas
De heer Langhorst (Wolvega) komt terug op de notulen, pagina 13 waar gesproken wordt
over de Sportpas, Sportpas plus en een werkgroep in oprichting. Voorzitter moet erkennen dat
die werkgroep er nog niet is. De heer Langhorst wordt hierbij uitgenodigd daarvan deel uit te
maken.

10. SLUITING
De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet en voor de kritische noten die zijn geplaatst. Hij
kijkt van harte uit naar het uitvoeren van de besluiten die vandaag zijn genomen, evenals naar
de aanmeldingen van nieuwe en grijze leden en naar de aanmeldingen van vrijwilligers die
samen met de mensen van het bondsbureau een succes zullen maken van het jubileum in
2012.
Hoe het gaat met de webbased score administratie zal zo spoedig mogelijk worden
aangegeven. Voor wedstrijdleiders wordt daarvoor een aparte sessie gehouden
De vergadering wordt om 14.30 uur gesloten.

