Hoofddorp, 18 mei 2018

Nederlandse Bowling Federatie
T.a.v. Arjan de Vries
Per e-mail verstuurd aan secretariaat@bowlen.nl

Betreft • “Bondsvergadering 16 juni 2018” en “memo contributievoorstel 2019”.

Beste Arjan,
Wij hebben zowel de uitnodiging voor de Bondsvergadering als het memo
contributievoorstel 2019 in goede orde ontvangen, hiervoor onze dank.
Ten aanzien van de Bondsvergadering te Harderwijk moet ik helaas mededelen dat
wij als vereniging verhinderd zijn, deze dag organiseren wij namelijk onze slotdag.
De drie voorgestelde extra informatieavonden om het memo contributievoorstel 2019
toe te lichten zullen wij ook niet bijwonen. Zowel in de vorm, de regio en het tijdstip
kunnen wij ons niet vinden. Als advies willen wij jullie meegeven om dit soort sessies
voortaan te beperken tot één sessie direct voorafgaand aan de Bondsvergadering. Zo
voorkom je verdeeldheid, herhaling en mogelijk vroegtijdig rumoer via social media
(wat helaas alweer aan de gang is).
Aangezien wij als vereniging onze stem wel willen laten horen en ons stemrecht niet
verloren willen laten gaan, bestaat bij ons de behoefte om:
– Een gedetailleerde specificatie te ontvangen van de in het jaarverslag 2017
gepresenteerde staat van baten en lasten. De huidige weergave is niet toereikend
om een juist beeld te krijgen, laat staan om een gedegen advies te geven.
– Aangezien de staat van baten en lasten vele noemers herbergt waar een zweem
van arbeidsinzet aan kleeft wensen wij een duidelijk beeld te krijgen van:
1) Kosten en aantal personeelsleden in dienst van de NBF,
2) Kosten personeel in dienst van cluster(partijen) doorbelast aan de NBF, en
3) Kosten NBF en cluster-personeel opgenomen in de onderdelen: bureau &
organisatie, bestuur & commissies, magazines, marketing & pr,
verenigingsondersteuning, NBF-evenementen, opleidingen en
topsport(evenementen).

– De prognose over het jaar 2018, dit aangezien er gesproken wordt over een verlies
van € 24.000,– en de ontvangen begroting nog steeds een break-even situatie laat
zien.
Daarnaast willen wij graag antwoord op de volgende vragen:
a) In jouw mailbericht van 14 mei spreek je over “Ondanks alle pogingen het tij…
voort.”. Zou je ons uit kunnen leggen welke pogingen zijn ondernomen?
b) In jouw mailbericht van 14 mei spreek je over “Er moeten nu drastische…
bestaansrecht van de bowlingsport… handhaven.”. Bedoel je niet dat het
bestaansrecht van de huidige landelijke bestuursstructuur ter discussie komt te
staan?
c) Zou je ons uit kunnen leggen waarom topsport 19% van de contributie van ruim
9.000 leden mag kosten, terwijl we landelijk maximaal 200 sportbowlers (2%)
hebben waarvan misschien 50 (0,5%) personen dit op topsportniveau proberen
uit te oefenen?
Aangezien wij als vereniging altijd klaarstaan voor de NBF en haar te organiseren
evenementen, de topsport een warm hart toedragen en altijd positief gestemd zijn
kan je ook nu verwachten dat ons volgend schrijven opbouwend en adviserend zal
zijn. Ik hoop dan ook dat je spoedig zal antwoorden.

Met sportieve en vriendelijke groet,

Cor Brouwer
Voorzitter
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