NOTULEN BONDSVERGADERING
NEDERLANDSE BOWLING FEDERATIE
IN BOWLING HARDERWIJK
16 JUNI 2018
van 10.00 tot 13.00 uur

Aanwezig volgens de presentielijst:
Bestuur en personeel Nederlandse Bowling Federatie
de heer R.IJ.C. Schut
voorzitter
de heer A.P. Zandboer
secretaris/vice voorzitter, erelid
de heer A.H.J. de Vries
directeur bondsbureau
de heer E. van Delden
bureaumanager en financiën
mevrouw J. Verberk
managementassistente en ledenadministratie
de heer R. de Groot
wedstrijdzaken
de heer K. de Haan
marketing en evenementen
Met kennisgeving afwezig:
de heer E. Gorter
de heer A.C. de Vries
mevrouw H. Bouwens

penningmeester - topsport
lid bestuur - wedstrijdzaken en innovatie
bestuurslid

Ereleden, leden van verdienste en commissieleden
de heer R. Chandra
erelid
mevrouw L. Fievet
erelid
de heer G. Langhorst
lid van verdienste
de heer F. Wagemakers
Financiële commissie
mevrouw B. Klaassen-van Persie Kandidaat bestuurslid
de heer R. van den Bosch
Talentontwikkeling
de heer T. van Wijland
Talentontwikkeling
Met kennisgeving afwezig:
de heer J. Heere
de heer M. Koedijk
de heer J. Krist
de heer A. de Roon
de heer P. Douw
de heer Chr. Mijnsbergen
de heer T. de Vos
de heer A. Zeilstra
de heer E. Hilferink
de heer H. Brouwer
de heer R. Jimmink
de heer M. Landman
de heer en mevrouw J. Timmerman
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erelid
erelid
erelid
erelid
lid van verdienste
lid van verdienste
lid van verdienste
lid van verdienste
NVB-bestuur
Talentontwikkeling
RCT Oost
RCT
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Afgevaardigden met stemrecht:
Nr.
Bowlingvereniging
7.
Eindhoven
8.
Groningen
11.
Heerlen
15.
Zevenaar
19.
Noordwijkerhout

Afgevaardigde
de heer J. Rijk
de heer H. Hollé en mevrouw S. Groenveld
de heer J. Fransen (volmacht)
mevrouw J. Dijkhuizen
mevrouw R. Bos, mevrouw S. den Elzen en
mevrouw D. de Bruijn
mevrouw A. Hardenbol
de heer W. van Moorsel en de heer B. van Breemen
de heer W. van Hemert en de heer D. van Appeldoorn
de heer R. Meijer en de heer J. Meijer
de heer H. Kosmeijer
mevrouw F. Jansen
de heer B. Strobbe en de heer T. Glorie
de heer K. Reeuwijk
mevrouw C. de Raat en mevrouw I. Zoutenbier
de heer A. Brown, mevrouw W. Haak en
de heer F. Robben
de heer M.P.W. de Louw en de heer R. Hoeks
de heer H. Bonants en de heer P. Roijakkers
de heer P. Mortiers
de heer M. Meerlo en mevrouw B. Cramer
de heer P. Valkenhoff
de heer J. Fransen
de heer. E. de Gunst, de heer S. Beuving en
de heer M. van den Bosch
de heer E. ten Brink
de heer A. van Zitteren
de heer E. de Gunst (volmacht)
de heer R. van Ee
de heer K. Reeuwijk (volmacht)
de heer G. Langhorst
de heer B. Westerhoudt
de heer C. Hootsen en mevrouw G. Hootsen
de heer A. Broekhuizen
mevrouw L. Fievet
de heer W. Driezes
de heer A. van Zitteren (volmacht)
de heer W. Wilbrink en mevrouw A. Middag
de heer B. van Spronsen en mevrouw M. Jones
de heer A. van Zitteren

29.
30.
35.
37.
39.
44.
50.
52.
53.
60.

Scheveningen
Den Bosch
Zetten
Heiloo
Spijkenisse
Arnhem
Haarlemmerliede
Zoetermeer Dekker
Espel
’s Heerenberg

71.
79.
83.
84.
88.
95.
101.

Veldhoven
Venray
Bergen op Zoom
Nieuwegein
Rijssen
Sittard
Zutphen

112.
113.
122.
124.
127.
134.
136.
139.
140.
148.
150.
154.
171.
172
175.
798.

Heerenveen
Zevenbergen
Dordrecht
Barneveld
Leiderdorp
Steenwijk
Leusden
Veenendaal
Drachten De Kaden
Maarssen
Emmen
Renesse
Almere
Wijndaelerduin Den Haag
Tholen
Stichting tot bevordering
van de Bowlingsport/ESBC mevrouw L. Fievet

Aanwezige verenigingen zonder stemrecht
24.
Tilburg
de heer B. Termeer
40.
Goes
mevrouw M. de Leux
177. Warmond
de heer en mevrouw Graves
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Bericht van verhindering ontvangen van:
2.
Amstelveen
5.
Breda
6.
Deventer
9.
Haarlem
41.
Heerhugowaard
68.
Haarlemmermeer
103. Hoorn
109. Hoogeveen
115 Erica Mill
126. Krimpen aan den IJssel
160. Coevorden
Verslag:

Marianne van der Stoep

De agenda luidt als volgt:
1.
Opening en mededelingen
2.
Verslag van de bondsvergadering van 10 juni 2017
3.
Besluitenlijst van de bondsvergadering van 10 juni 2017
4.
Jaarverslag 2017, Jaarplan 2017, Financieel verslag 2017 en contributievoorstel
a.
Jaarverslag 2017
b.
Financieel verslag 2017
c.
Contributievoorstel 2019
d.
Jaarplan en begroting 2019
5.
Voorstellen bestuur
a.
Reglement matchfixing ISR
b.
Statutenwijziging NBF
c.
Evenementenplan 2018-2019
- NK Jeugd
- NK Teams
- Recht op deelname Dag der Kampioenen (DDK)
d.
Voorstel voor NK 2020 (presentatie)
6.
Voorstellen van leden
7.
Vacatures
a.
Bestuur NBF
b.
Commissie van beroep
c.
Tuchtcommissie
d.
Financiële commissie
8.
Benoeming tot lid van verdienste
9.
Rondvraag
10.
Sluiting, met aansluitend een gezamenlijke lunch
___________________________________________________________________________

1.
OPENING
De vergadering wordt feestelijk gestart met het toezingen van de jarige Ton Zandboer.
De voorzitter, de heer Bob Schut, opent de vergadering en verwelkomt daarbij alle aanwezige
vertegenwoordigers van verenigingen, leden van verdienste, ereleden en commissieleden.
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a.
Promotiefilmpje Xander van Mazijk
De voorzitter kondigt daarna het volgende feestmomentje aan: een korte film over het behalen
van de eerste Nederlandse gouden medaille WK singles door Xander van Mazijk, die
inmiddels door de voorzitter tot bondsridder is benoemd.
Xander van Mazijk krijgt door zijn unieke prestatie veel media-aandacht. Hij wordt veel
‘gevraagd’, en hij hoopt op deze manier geld bij elkaar te sprokkelen voor het volgende event.
De NBF moet het op dit punt helaas laten afweten: door het huidige NOC*NSF-beleid wordt
een hoge financiële eigen bijdrage van topsporters gevraagd.
b.
Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt niet gewijzigd.
c.
Berichten van verhindering van bestuursleden
De heer Elco Gorter had een totaal andere datum voor deze bondsvergadering genoteerd, en
hij had voor deze 16e juni afspraken gemaakt die hij niet meer kon afzeggen.
Mevrouw Henny Bouwens kan door privéomstandigheden niet aanwezig zijn.
De heer Alex de Vries is helaas ook nog afwezig. De voorzitter informeert de vergadering
over de gezondheidstoestand van Alex. Hij gaat volgende week bij hem langs. Ook Alex vindt
het jammer dat hij nog niet aanwezig kan zijn, aldus voorzitter.
d.
Ingezonden stukken
BV Zutphen zegt een voorstel te hebben ingediend, mede ondertekend door een aantal
verenigingen. Dit voorstel wordt niet teruggezien op de agenda.
Voorzitter antwoordt dat er meer ingezonden stukken zijn. Deze komen later in de
vergadering aan de orde.
e.
Stemverhouding
De NBF kent 109 bowlingverenigingen. Vandaag zijn 40 verenigingen aanwezig, waarvan 38
verenigingen met stemrecht. In totaal kunnen 228 rechtsgeldige stemmen worden uitgebracht.

2.
Verslag van de bondsvergadering van 10 juni 2017
Pagina 5, Heiloo – grijze leden
Voorzitter memoreert kort wat in de vorige bondsvergadering is besproken. De
Tuchtcommissie heeft uiteindelijk bepaald dat betaald moet worden. Heiloo heeft inmiddels
aan die verplichting voldaan en heeft de grijze leden aangemeld.
Zowel de woordvoerder van bv Heiloo als het bestuur denken dat er meer ‘Heiloo’s’ zijn.
Het bestuur zal in voorkomend geval handelend optreden. Door de wetgeving rond de AVG
zal het wel lastiger worden die zaken boven tafel te krijgen.
Pagina 6 en 7 → 5.a Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017
Automatisering
De heer Edwin van Delden meldt dat momenteel 1 op 1 met de verenigingen wordt gesproken
over hoe de met de huisleague-module gewerkt kan worden. Ook de financiële administratie
heeft nog de nodige aandacht nodig; ook dit traject loopt. Gekozen is voor een module
waaruit direct cijfers vanuit Exact kunnen worden gehaald.
De vraag van de heer Wagemakers over de NBF Business Club komt later in de vergadering
aan de orde bij de behandeling van het Jaarplan.
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Evenementen
De opkomst bij het Journalisten-NK in Tilburg was goed, maar telde wel een groot deel
Brabantse journalisten. Overwogen wordt dit NK volgend jaar in het centrum van het land te
houden, zodat hopelijk dan ook de landelijke pers beter vertegenwoordigd zal zijn.
50+ bowlen
De heer Ton Zandboer zegt dat door de AVG wetgeving het niet mogelijk zal zijn om
verenigingen informatie te verstrekken over oud-leden.
Meesters van het Bowlen
In Bowlingcentrum IJsselmonde (Rotterdam) zijn vijf filmopnamen gemaakt van Meesters
van het Bowlen, die op YouTube worden uitgezonden. Via de nieuwsbrief en op de website is
te zien wanneer de uitzendingen plaatshebben.
Pagina 12, benoeming lid van verdienste
De heer Ad van der Jagt heeft zijn speld gekregen tijdens de Senior Open. Hij was er zeer
vereerd mee.
Pagina 13, Rondvraag
Vergaderlocatie
In de vorige bondsvergadering is gevraagd naar een meer centraal gelegen vergaderlocatie.
De voorzitter zegt dat gezocht zal worden naar een strategisch goede plek.
Mevrouw Fievet (erelid) vraagt zich af wat het probleem is om eenmaal per jaar vanuit welke
plaats dan ook naar Harderwijk te rijden.
Cursus bijscholing wedstrijdleiders → is opgezet
Boetes vanwege ontbreken wedstrijdleider
De NBF zal ook voor komend seizoen de regels moeten hanteren.

Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen wordt het verslag van de bondsvergadering
van 10 juni 2017 goedgekeurd en vastgesteld.

3.
Besluitenlijst van de bondsvergadering van 10 juni 2017
De besluitenlijst van de bondsvergadering van 10 juni 2017 wordt ongewijzigd goedgekeurd
en vastgesteld.

4.
Jaarverslag 2017, Jaarplan 2017, Financieel verslag 2017 en contributievoorstel
4.a. Jaarverslag 2017
Het Jaarverslag 2017 geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen. Het verslag wordt
goedgekeurd en vastgesteld.
4.b. Financieel verslag 2017
De heer De Gunst (Zutphen) concludeert dat als onder de streep een negatief resultaat te zien
is, te grote bedragen worden uitgegeven aan gedrukte media en verzendkosten. Waarom
wordt de begroting op de post magazines overschreden?
De heer Van Delden antwoordt dat de opbrengsten van de magazines begroot waren op
€ 15.000. Deze zijn uitgekomen op ruim € 25.000. De advertentie-opbrengsten zijn hoger,
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maar meer advertenties betekent meer pagina’s en dat betekent meer kosten. Per saldo is de
winst € 4.000.
De andere vragen van Zutphen komen bij de behandeling van de begroting en het
contributiestelsel aan de orde.
De heer Fransen (Sittard) vraagt welk nut het vaststellen van een begroting heeft als er geen
begrotingsdiscipline is. Als duidelijk is dat minder geld binnen komt, moet aan de andere kant
minder geld worden uitgegeven.
Dit aspect baart ook het bestuur zorgen, zegt de voorzitter. Het punt komt later terug in de
vergadering.
Voordat het financiële verslag 2017 kan worden vastgesteld, moet het verslag van de
Financiële commissie behandeld worden.
De heer Wagemakers meldt dat de Financiële commissie zoals elk jaar kijkt of alles goed
verantwoord is. De keuzes die het bestuur maakt, zijn de keuzes van het bestuur. Daar heeft
de commissie geen zeggenschap in. Maar binnen de commissie leeft langzamerhand wel de
vraag: is het voortbestaan van de NFB ‘im Frage’? Als niets verandert, kan de NBF nog drie
jaar door. Daarna moet het faillissement aangevraagd worden. De voorzitter beaamt dat het
niet de goede kant uit gaat.
De bondsvergadering stelt het financiële verslag 2017, inclusief het jaarverslag 2017 van de
Financiële commissie vast. De decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid
in 2017 wordt applaudisserend verleend.
c.
Contributievoorstel 2019 en
d.
Jaarplan en begroting 2019
De voorzitter geeft het woord aan de heer Arjan de Vries die, mede aan de hand van een
PowerPoint presentatie, zal proberen duidelijk te maken waarom ‘de wereld is zoals die is’.
Elke sporter van elke sportbond, groot of klein, vraagt van die sportbond hetzelfde standaard
dienstenpakket. Elke sportbond, groot of klein, moet voldoen aan de eisen rond de AVG
wetgeving, rechtsbijstand, topsport, competities, etc. Het bestuur heeft alles gedaan om de
leden duidelijk te maken dat de NBF op de ondergrens zit. Van ooit 20.000 leden naar 9.631
leden eind 2017. Een verhoging van de contributie is dan ook onontkoombaar.
De subsidie-criteria zijn dusdanig veranderd dat nu plannen moeten worden ingediend die op
basis van output worden gefinancierd. Vroeger werd subsidie verstrekt op basis van
ledenaantallen. Doordat de NBF in een Sportcluster zit met andere sportbonden, maar ook
door jaarlijkse incidentele subsidies konden problemen tot nu toe geruisloos worden opgelost.
In de toegezonden memo (10 mei 2018) is gepoogd uit te leggen wat er aan de hand is. Er is
een extra gesprek met de Financiële commissie gevoerd, waarbij de commissieleden zeiden
dat de cijfers voor zich spreken en dat onderbouwing overbodig was. In de afgelopen jaren is
het steeds gelukt ad hoc subsidies binnen te krijgen, met als nadelig effect dat het echte
probleem niet echt duidelijk zichtbaar werd.
Er zijn drie themabijeenkomsten over de contributieverhoging gehouden in Utrecht,
Eindhoven en Staphorst. De gesprekspartners in de drie bijeenkomsten waren zeer
meedenkend, maar ook zij moeten wel aan hun achterban (kunnen) uitleggen waarom de
contributieverhoging noodzakelijk is.
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De NBF is een dienstenpakket aan het opbouwen voor ondernemers (NBF business club).
Momenteel lopen twee pilots. De deals betreffen aansprakelijkheidsverzekering,
koffieleverancier, arboproof maken van de machines, energieleverancier, rechtsbijstand.
Hierdoor komt de ondernemer financieel beter uit. De NBF wil graag dat die ‘winst’ ten
goede komt aan de NBF-leden. Exclusiviteit op de banen, maar ook in de horeca
(bijvoorbeeld koffie of AA-drink voor € 1,00 in plaats van het reguliere horecatarief). Het
aandeel ‘wat krijg ik ervoor terug’ wordt dan groter, en daardoor is de noodzaak van een
contributieverhoging beter uit te leggen.
Het bestuur heeft schriftelijke vragen ontvangen van Haarlemmermeer, Zutphen, Den Bosch,
Drachten De Kaden en Assen.
In de bijeenkomst in Utrecht werd gevraagd waarom de problemen niet eerder zijn gemeld.
Dan was de pijn minder hard geweest. De heer De Vries antwoordt dat de NBF in de
afgelopen jaren redelijk op € 0 is uitgekomen, mede door ad hoc subsidies. Dat lukt nu niet
meer. Ook het aantal fte’s kan niet zakken. Het moet gezegd worden, vervolgt spreker, dat de
Financiële commissie al veel eerder gewaarschuwd heeft.
Vanuit Zutphen is voorgesteld het magazine te vervangen door een e-versie.
De heer De Vries toont de kostengrafieken vanaf 2010. In 2014 heeft de NBF het
beheer/productie van het magazine in eigen hand genomen. De inkomsten zijn daardoor hoger
geworden. Ook de extra omslag voor ondernemers (Scheveningen heeft daar tweemaal
gebruik van gemaakt) leverde extra inkomsten op. De kosten (€ 16.000) zitten voornamelijk
in de professionele redactie. Drukwerk en portokosten zijn afgedekt. Zijn ervaring met andere
bonden leert hem dat advertentie-inkomsten keihard wegvallen als het blad volledig
elektronisch wordt. Bedrijven adverteren al op het internet en zien geen meerwaarde in een
bondsblad in e-versie.
De heer De Gunst (Zutphen) vraagt of op andere punten bespaard kan worden voordat bij de
leden aangeklopt moet worden. Feit blijft dat het blad een luxe is, die de NBF zich eigenlijk
niet (meer) kan veroorloven.
Mevrouw Fievet (Maarssen) voert aan dat het magazine het enige communicatiemiddel is dat
naar alle leden gaat. Mede door de AVG wordt het moeilijk alle leden te bereiken.
De heer De Vries wijst erop dat als het blad volledig elektronisch wordt, slechts € 3.000 wordt
bespaard. De redactiekosten blijven. De heer De Gunst (Zutphen) kan zich niet voorstellen dat
alle adverteerders/sponsoren weglopen. Dat is inderdaad niet onderzocht, reageert de heer De
Vries. Maar de Fietsbond en de Onderwatersportbond hebben die ervaring wel degelijk.
De heer Van Spronsen (Wijndaelerduin Den Haag) heeft in zijn vereniging veel te maken met
50+ bowlers. Die geven duidelijk de voorkeur aan papier. Misschien zou het blad dubbel
verzonden kunnen worden: voor de jongeren de e-versie, en voor de ouderen de papieren
versie. Dat kan, antwoordt de heer De Vries, maar dat levert geen bezuinigingen op.
Mevrouw Fievet (Maarssen) stelt vast dat het blad nu € 16.000 kost. Blijven die
redactiekosten € 16.000 als het blad volledig digitaal wordt? Zo ja, dan heeft deze move geen
zin.
De heer Rijk (Eindhoven) zegt blij te zijn met het papieren blad. Dat zijn de leden van zijn
vereniging ook. Hij pleit voor het behouden van de papieren versie. BV Eindhoven wil graag
weten wat gaat gebeuren als het ledental van 9400 daalt naar 8000. Is een
contributieverhoging van € 10,00 voldoende of moet in 2020 weer om geld ‘gezeurd’
worden?
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Een paar jaar geleden, reageert de heer De Vries, kon de NBF meedoen in de topsport. Voor
het verkrijgen van subsidie moet een bond nu aan drie criteria voldoen:
a. Voldoende spreiding over de wereld. Aan dat criterium voldoet bowlen.
b. De NBF scoort 21 van de 22 benodigde punten op het gebied van topsport.
c. Full time sporten: gaat niet gebeuren.
Daarom is de subsidie € 0,00.
Ook voor de organisatie van (inter)nationale evenementen krijgt de NBF als gevolg van het
NOC*NSF-beleid € 0,00.
Dat beleid wordt - mede op verzoek van de NBF - via Michael van Praag, voorzitter van de
Nederlandse Sportraad ter discussie gesteld bij de overheid, en dat resulteert misschien toch in
topevenementen in Nederland.
De NBF zendt alleen topsporters uit als die echt iets te zoeken hebben in het buitenland.
Mensen die het zelf kunnen betalen, maar onder het niveau presteren, gaan niet onder de vlag
van de NBF naar het buitenland.
Wat de breedtesport betreft: Geopperd is om bijvoorbeeld via het magazine landelijke
promotie te genereren voor lokale evenementen. Dit soort initiatieven op het vlak van
samenwerking juicht de NBF toe.
De NBF heeft destijds besloten over te gaan naar één pas zodat bowlers meer
wedstrijden/toernooien zouden kunnen spelen. Dat project is stuk gelopen; een foute
beslissing van alle partijen. Mensen zijn niet meer gaan bowlen, zoals verwacht, en daardoor
zijn de inkomsten achter gebleven.
In de sessie in Staphorst is de suggestie gedaan om ‘sponsorklicks’ in te voeren. Als een
NBF-lid iets via bijv. Bol.com besteld, dan wordt een commissie verleend die ten goede komt
aan de bowlingvereniging van de desbetreffende klant.
De heer De Vries vindt dit een voorbeeld van hoe goede ideeën met elkaar gedeeld kunnen
worden.
In Staphorst is ook gezegd: ‘De pijn in één keer nemen, dus niet beetje bij beetje’.
Die laatste uitspraak, zegt de heer De Vries, betekent dat het bestuur er wel in is geslaagd te
laten zien waar de pijn zit, en wat het bestuur daaraan gedaan heeft en nog wil doen.
Uit schriftelijke reacties vanuit Breda, Groningen en Zaandam blijkt dat de
bowlingverenigingen aldaar vinden dat de toekomstplannen goed in elkaar zitten, en dat zij
ervoor gaan.
Den Bosch heeft voorgesteld om twee maal € 3,00 aan de keuzemogelijkheden toe te voegen;
Zutphen wil de optie € 3,00 + bezuinigingen.
De vragen vanuit de verenigingen in Assen, Drachten de Kaden en Haarlemmerliede zijn
schriftelijk beantwoord.
De heer De Vries vervolgt: in vergelijking met andere sporten is bowlen een relatief dure
sport. Om die vergelijking te maken met andere bonden, vult de heer Van Delden aan, is
gekozen voor bonden die ook ruimte moeten huren om de sport te kunnen uitoefenen:
dammen, fietsen, duiken, schaatsen, squash, darten en biljarten. De overheadkosten van het
cluster waarvan de NBF deel uitmaakt, worden lager doordat de fietsbond NFTU groeit (6%
per jaar).
De heer De Vries vraagt of, voordat een keuze gemaakt wordt, nog verdere verduidelijking
van de onderbouwing gewenst is. Daar wil hij graag tijd aan besteden.

Bondsvergadering 16-6-2018

9
Gevraagd wordt of de contributieverhoging voor één jaar geldt, of dat het daarop volgende
seizoen weer vervalt. Antwoord: de verhoging blijft.
Mevrouw Fievet (Maarssen) mist in de onderbouwing het feit dat twee jaar geleden een forse
contributieverlaging is doorgevoerd in ruil voor andere zaken. Als zij het goed berekend
heeft, zal een aantal leden € 5,00 minder gaan betalen dan voor hun huidige sportpas+.
De heer R. Meijer (Heiloo) vraagt naar een onderbouwing van het aantal mensen in de
topsport. De volgende getallen worden genoemd:
Aantal mensen in de topsport: ca. 200 leden. 16% van de beschikbare tijd en gelden worden
aan topsport besteed. Aan breedtesport wordt ook 16% besteed. De kans dat de NBF weer de
22 punten voor topsport haalt, is dus aanwezig.
Gevraagd wordt of de kans bestaat dat leden als dubbellid afhaken, en nog uitsluitend
hoofdlid van een vereniging willen zijn.
Bert Strobbe (Haarlemmerliede) zegt al jaren geleden te hebben gevraagd wat de NBF doet
als het ledental onder de 10.000 zakt. En toen wilde hij ook al weten hoe zit het met de
dubbelleden, hoofdleden.
Antwoord: van de 9.400 leden zijn ca. 800 leden dubbelleden. De categorie G-bowlen telt 150
leden. Beide categorieën betalen minder dan de reguliere contributie.
In de onderbouwing wordt gesproken over ‘teruggeven’ van de twee euro per evenement. Een
vragensteller wil daar meer over weten.
Dat is een goede vraag, zegt de heer De Vries. Dat teruggeven is uit de nieuwe voorstellen
gehaald.
Gevraagd wordt of bekend is waarom leden afhaken.
De heer Van Delden antwoordt dat 80% van de afhakers dat niet aangeeft in ‘mijnNBF’. Als
daarover meer duidelijkheid gewenst is, zullen de verenigingen echt de moeite moeten nemen
om door te vragen om zodoende dit vakje in te kunnen vullen. Bert Strobbe denkt dat de leden
vaak te oud zijn geworden, of dat zij geen leagues meer willen spelen. Bij jongere leden heeft
het vaak te maken met langdurige blessures.
De heer De Vries vult aan dat dit onderzoek wel bij de Fietsbond is uitgevoerd. De NBF heeft
wèl indicaties, maar niet goed genoeg.
Gevraagd wordt wat de NBF, afgezien van het magazine, doet voor de 9000
breedtesportleden die in competitieverband spelen. In reactie op deze vraag wordt een sheet
getoond waarop duidelijk wordt wat met de contributiegelden/tijd wordt gedaan. Deze sheet is
ook behandeld tijdens de drie sessies. De heer De Vries licht deze sheet toe. Hij denkt dat
meer informatie over deze onderwerpen (AVG-tool, aansprakelijkheidsverzekering, etc.)
richting leden via bijv. de Nieuwsbrief zeker zinvol zal zijn.
Zutphen heeft voorgesteld om voor een eenmalige verhoging te stemmen èn te bezuinigingen
op het magazine. Reactie van de heer De Vries: als gekozen wordt voor de € 3,00 verhoging,
dan moet het bestuur stevig ingrijpen, en niet alleen wat het magazine betreft. Uit de
vergadering is duidelijk geworden dat het bestuur de plicht heeft te blijven kijken naar de
verschuiving van print naar elektronica. Of terugbrengen van het aantal uit te geven nummers
soelaas biedt, zal eveneens worden onderzocht.
Vanuit de vergadering wordt aangevoerd dat als voor de € 5,00 wordt gekozen, de begroting
2019 sluitend is. Wat is dan de meerwaarde van het verhogen naar € 10.00? En als voor de
€ 10,00 wordt gestemd, dan zullen 6 euro daarvan naar Topsport gaan. Hoe kan spreker dat
verdedigen in zijn vereniging?
De aanwezigen hier zullen de verhoging moeten verkopen aan hun achterban, antwoordt de
heer De Vries. Als zij dat niet kunnen uitleggen, dan heeft hij op dit punt gefaald.
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Van de begroting gaat 16% naar Topsport, naar 200 bowlers, vervolgt spreker. De kosten zijn
die voor trainingen, selecties, bondscoaches, deelname aan EK’s.
Mevrouw Middag (Almere) merkt op dat als een vereniging geen topsporter heeft, die
vereniging daarvoor totaal geen belangstelling heeft. Zij kan de verhoging niet verkopen.
Reactie van de heer De Vries: het effect van de topsport is zeker belangrijk voor de
breedtesport. Hij adviseert het promotiefilmpje van Xander van Mazijk te tonen tijdens een
verenigingsledenvergadering. Mevrouw Middag (Almere) meent dat ook andere leden recht
op aandacht hebben. Ook in het magazine wordt alleen maar gesproken over topsporters. Zij
raadt aan eens wat meer aandacht te besteden aan ‘Jan met de pet’.
De heer De Vries neemt deze suggestie zeker mee, en zal deze ook richting redactie
ventileren.
Vanuit de sessie in Utrecht is de vraag gesteld wat de NBF kan betekenen voor
huisleaguespelers. Hoe kan dat aantrekkelijk worden gemaakt?
Dit onderwerp is regelmatig aan de orde binnen het bestuur, zegt de heer De Vries. Het
opzetten van de Business Club (‘what’s in it for me?’) is een signaal dat het bestuur daar mee
bezig is.
Spreker zegt dat de power point presentatie van vandaag en het promotiefilmpje voor alle
NBF-verenigingen beschikbaar zijn.
***
De vergadering wordt van 11.40 uur tot 11.50 uur geschorst
***
De voorzitter hervat de vergadering. Na de uitleg over de diverse opties en de verschillende
bedragen en consequenties moet worden gestemd. De stemming geschiedt bij handopsteking.
Op de vraag of een van de aanwezigen vindt dat er niets aan de contributie moet veranderen,
blijft het stil. Dat betekent dat er in elk geval een verhoging zal komen.
De zwaarste optie zal het eerst in stemming worden gebracht. Zodra er een optie gekozen is,
worden de andere opties niet meer in stemming gebracht.
Optie a.
€ 10,00 in 19/20
Optie b.
tweemaal € 5,00 (eenmaal in 19/20 en eenmaal in 20/21)
Optie c.
tweemaal € 3,00 (optie ingebracht door Den Bosch) (eenmaal in 19/20 en
eenmaal in 20/21)
Optie d.
€ 5,00 in 19/20
De nieuwe contributie gaat in per 1 september 2019. Dat betekent dat de NBF niet het gehele
boekjaar 2019 kan rekenen op een verhoogde contributie. Het resterende twee/derde jaar komt
voor rekening van het eigen vermogen.
Op het nieuwe contributiebedrag mag in komende jaren indexering worden toegepast.
De heer De Vries toont het schema waarop de consequenties van de vier bovengenoemde
opties staan bij het ingeschatte dalend aantal leden in de komende jaren. Hij licht dit schema
toe, en beantwoordt daarbij vragen vanuit de vergadering. Bij de genoemde cijfers wordt het
huidige dienstenniveau gehandhaafd. De bezuinigingen zullen in de personele sfeer moeten
vallen. Het personeel heeft overigens laten weten de inflatiecorrectie los te laten.
In antwoord op de desbetreffende vraag vanuit de vergadering, zegt de heer De Vries dat het
dalend aantal leden is ingeschat op basis van de cijfers van afgelopen jaren. Het ledenaantal is
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mede gedaald doordat de NBF in de afgelopen maanden vier grote verenigingen is kwijt
geraakt omdat bowlingcentra dicht zijn gegaan.
Mevrouw Fievet (Maarssen) begrijpt niet wat het probleem is: € 10,00 lijkt heel veel, maar als
sprake is van 30 competitieweken, gaat het om 32,5 cent per week.
In antwoord op de vraag van de heer Ten Brink (Heerenveen) zegt de heer De Vries dat óók
als de situatie nog schrijnender wordt het bestuur met jaarplannen zal komen (bijvoorbeeld:
de NBF stopt met topsport) waarmee de bondsvergadering al dan niet kan instemmen.
De heer Wagemakers (Financiële commissie) voert aan dat het feitelijk om drie leden per
vereniging erbij gaat. Zijn vereniging geeft € 800,00 uit voor ledenwerving. Overal worden
posters opgehangen.
De voorzitter stelt voor dat gestemd wordt over optie a: € 10,00 contributieverhoging,
ingaande 1 september 2019, met eventuele jaarlijkse indexering.
Uitslag stemming:

voor 105 stemmen
tegen 123 stemmen

Optie a. is verworpen.
Bij de stemming over optie b. (tweemaal € 5,00) stemmen uitsluitend de tegenstemmers van
optie a.
Uitslag stemming

voor 105 + 103 =
Tegen

207 stemmen
21 stemmen

Optie b. is daarmee goedgekeurd. Dit betekent dat de contributie per 1 september 2019 met
€ 5,00 omhoog gaat, gevolgd door een contributieverhoging van € 5,00 per 1 september 2020,
met eventuele jaarlijkse indexering.
d.
Jaarplan en begroting 2019
De heer De Vries wijst erop dat het aannemen van optie b. betekent dat de NBF met een
verlies gaat werken als de ledendaling zich voortzet. Bestuur en bondsbureau nemen de taak
op zich te proberen het verlies zo klein mogelijk te houden.
Het jaarplan 2019 geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen. De bondsvergadering stelt
het jaarplan 2019 vast.
De begroting 2019 geeft eveneens geen aanleiding tot het stellen van vragen. De
bondsvergadering stelt de begroting 2019 vast.

5.
Voorstellen bestuur
a.
Reglement match fixing ISR
b.
Statutenwijziging NBF
De heer Ton Zandboer voert het woord. Hij meldt dat het reglement match fixing is
doorgenomen met de CBR. Hun advies luidt dit reglement integraal over te nemen.
Dat betekent dat de statuten moeten worden aangepast.
De bondsvergadering gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging inzake reglement
match fixing ISR.
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c.
Evenementenplan 2018-2019
Over dit evenementenplan behoeft niet te worden gestemd. Zodra het plan gereed is, wordt
het op de website gepubliceerd. Het bestuur heeft de vrijheid gekregen om dit zo te doen.
d.
Recht op deelname Dag der Kampioenen (DDK)
De achterliggende gedachte bij de aanpassing van de tekst in NBF Evenementenplan art.
1.2.12 is dat iemand die meedoet met een verenigingskampioenschap in een andere
vereniging dan binnen zijn eigen vereniging, buiten mededinging meespeelt voor plaatsing in
de DDK.
De heer Strobbe (Haarlemmerliede) vraagt of als de verenigingskampioen niet aanwezig kan
zijn op de DDK, nummer twee kan worden afgevaardigd. Kan dit in het voorstel meegenomen
worden?
Het antwoord van de voorzitter luidt dat dat niet kan, want dan zou ook de naam DDK moeten
veranderen. Recht op deelname is een persoonlijk recht. Deelname is voorbehouden van de
kampioen van de vereniging waarvan hij/zij hoofdlid is. Niettemin word de suggestie
meegenomen in de beraadslagingen.
De heer Van Delden wijst erop dat dubbelleden gewoon lid van de NBF zijn. Zij betalen ook
dezelfde bedragen, en hebben dus ook evenveel rechten.
De heer De Haan zegt dat iedere vereniging het liefst ziet dat leden vanuit de eigen vereniging
worden uitgezonden: dus misschien dubbelleden die elders kampioen worden, toch uitzenden.
Als iemand bij meerdere verenigingen kampioen wordt, en één daarvan is de
hoofdvereniging, dan uiteraard uitzenden namens de hoofdvereniging.
Afgesproken wordt dat het bestuur met een scherper plan komt.
e.

Voorstel voor 2020 NK jeugd, NK Teams en 50+ teams 2020
(presentatie door de heer Kevin de Haan)
Samen met de heren Jan Jaap van der Sar en Ronald de Groot is de heer De Haan inmiddels
twee jaar continu bezig geweest met de plannen rond de vele NK’s die de NBF kent. Gezocht
is naar voorbeelden hoe hiermee bij andere bonden wordt omgegaan.
Notities uit de presentatie:
Het plan is nu om in 2020 gedurende twee maanden aan het eind van het bowlingseizoen
(mei/juni) één groot NK in één centrum te organiseren voor alle doelgroepen. Daarmee zullen
de huidige NK’s vervallen. Daardoor komen op de wedstrijdkalender gedurende het seizoen
veel weekenden vrij. De grootste voordelen van één NK zijn: één locatie, één keer investeren
in afspraken, promotie, aankleding, etc. Op het bondbureau kan met drie man samengewerkt
worden; ook samenwerking met de ESBC. Er zijn meer kansen om sponsoren te vinden.
Voor de NBF zelf is één NK financieel gunstiger.
Het is een vrij ambitieus plan, waarin alle deelnemers dezelfde aandacht krijgen
Gevraagd wordt of dit plan betekent dat kleinere bowlingcentra geen NK’s meer krijgen, en
dat alle NK’s geconcentreerd worden in een van de grote centra.
De voorzitter antwoordt dat inschakelen van de grote centra praktischer is voor het
vermarkten van de NK’s. Wellicht kunnen alternatieve activiteiten aan de kleine centra
aangeboden worden.
De heer Van Delden zegt dat de bedenkers van de plannen vandaag willen toetsen of de
bondsraad het ook een goed plan vindt, of dat de bondsraad er niets voor voelt. Het is nog
geen uitgewerkt plan; de wedstrijdkalender moet nog worden gemaakt.
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Bowlers kunnen aan één NK meedoen: de deelnemers moeten dus kiezen.
Mevrouw Fievet (ESBC) zegt geen voorstander van dit idee te zijn. De ESBC organiseert drie
succesvolle NK’s voor 50+ bowlers. Daarvoor lopen contracten met ondernemers die over
2020 heen gaan. Bovendien zou mei/juni is een ongunstige periode zijn: in juni is het EK 50+
gepland.
Opgemerkt wordt dat ook in mei/juni het Europees Kampioenschap Jeugd wordt gehouden.
(tijdens het uitwerken van het verslag bleek dat dit niet klopt, het EK Jeugd wordt in
maart/april gehouden)
De voorzitter begrijpt uit de reacties dat niet iedereen enthousiast is. Daarvoor zijn redenen
aangevoerd die hout snijden. Het bestuur neemt het plan even terug.
Het bestuur wordt geadviseerd om de herziene plannen niet alleen via de Nieuwsbrief maar
ook via email naar alle verenigingen te sturen, met het vriendelijke èn dringende verzoek te
reageren. Een goede suggestie, meent de voorzitter.
De heer Wagemakers (Financiële commissie) vraagt zich af of het niet beter is dat een
commissie zich over dit project buigt. Hij raadt aan mensen die weten hoe het zit bij elkaar te
laten komen. De voorzitter neemt dit idee over. Ter vergadering melden mevrouw Fievet, de
heer Driezes (Emmen) en de heer Kevin de Haan zich. Aanmelden kan via de mail.

6.
Voorstellen van leden
De voorstellen van de verenigingen uit Zutphen en Den Bosch zijn eerder in de vergadering
aan de orde gekomen.

7.
Vacatures
a.
Bestuur NBF
De heren E. Gorter en A.C. de Vries worden bij acclamatie herbenoemd tot lid van het
bestuur van de Nederlandse Bowling Federatie
Mevrouw B. Klaassen-van Persie wordt bij acclamatie benoemd tot lid van het bestuur van de
Nederlandse Bowling Federatie.
b.
Commissie van beroep
De heer E. Meegdes wordt bij acclamatie herbenoemd tot lid van de Commissie van beroep.
c.
Tuchtcommissie
Mevrouw M. van der Louw is aftredend voorzitter van de Tuchtcommissie. Zij is niet
herkiesbaar.
De heer G. Langhorst wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de Tuchtcommissie.
d.
Financiële commissie
De heren F. Wagemakers en C. Hootsen zijn beide aftredend en herkiesbaar.
Beide heren worden bij acclamatie herbenoemd tot lid van de Financiële commissie.
De Financiële commissie telt één vacature. Op de vraag of, ondanks het feit dat het profiel
nog niet is geredigeerd, iemand zich ter vergadering kandidaat wil stellen, volgt geen reactie.
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8.
Rondvraag
De heer Strobbe (Haarlemmerliede) stelt het volgende voor:
De bondsvergadering van de NBF praat al een aantal jaren over financiële tekorten,
teruglopend aantal leden, etc. De NBF telt ruim 100 bowlingverenigingen. Zou het een idee
zijn om obligaties uit te geven van € 500, te kopen door die verenigingen. Ieder jaar wordt een
aantal verenigingen uitgeloot, zodat de verenigingen hun geld weer terugkrijgen. Als elke
vereniging één obligatie koopt, komt in één keer € 500.000 binnen.
De voorzitter constateert dat de aanwezigen na het aanhoren van dit voorstel even stil zijn, om
het idee te laten landen. Spreker zegt toe dat het bestuur dit idee zal oppakken.
BV Rijssen meldt aan de heer Edwin van Delden dat de app van de NBF niet werkt op de
nieuwe Huawei smartphone. Wordt daar al iets aan gedaan?
De heer Van Delden zegt dat hij dit aan het uitzoeken is, en dus nog geen antwoord kan
geven. Het is lastig om de fout te vinden.

Benoeming leden van verdienste
De heer Zandboer vraagt of de bondsvergadering akkoord gaat met de benoeming van twee
coryfeeën binnen de NBF tot lid van verdienste. Het betreft de heren Martin de Louw en Ad
van Zitteren. Na een hartelijk, instemmend applaus spelden de heren Zandboer en Schut de
versierselen op bij beide heren. Zij ontvangen ook een boeket bloemen.

9.
Sluiting
Na dit feestelijke moment sluit de voorzitter de vergadering, waarbij hij de wens uitspreekt
dat de subsidies weer los komen, of dat misschien de NBF op andere manieren financiële
bronnen kan aanboren.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst, voor hun bijdrage, voor de overeenstemming
over een goed besluit.
De vergadering wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.
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