Aan: Leden Bondsvergadering NBF
en NBF Bestuur
Postbus 326
3600 AH VEENENDAAL

Kenmerk:
Onderwerp:

ESBC-N2011-Bondsvergadering
Voorstel 1 bestuur wijziging toernooi erkenning
Hoorn, 18 mei 2011

Beste leden van de Bondsvergadering,
ESBC Nederland heeft naar dit voorstel gekeken in samenhang met het huidige sportreglement en de
voorstellen tot wijziging van dat sportreglement. Ons ontgaat de logica dat tijdens de voorgestelde
wijziging procedure toernooi erkenning er geen rekening meer wordt gehouden met het type toernooi voor
het aanvragen van en het verlenen van de erkenning. Dit om een tweetal redenen:
1. Op de wedstrijdkalender is dan onduidelijk of er meerdere A, B, C en RS toernooien op dezelfde datum
vallen. Dit kan leiden tot onbedoelde vertraging van het vaststellen van de kalender .
2. In het sportreglement wordt bij de artikelen van in de 500 serie en de aanmeldingsprocedure van de
artikelen in de 600 serie duidelijk melding gemaakt van categorieën toernooien A,B en C.
De vraag is hoe deze artikelen zich verhouden met dit voorstel en of ze soms strijdig zijn met elkaar?
Meer inhoudelijk op het voorstel:
1.

ESBC Nederland heeft met verbazing gekeken naar dit voorstel, de invoering van een klasse 3
toernooi moet alles oplossen? De invoering van een klasse 3 toernooi moet voorkomen dat er illegale
toernooien worden gehouden. In de ogen van het NBF bestuur is het toernooi dan legaal, maar het
gaat voorbij aan de werkelijke problematiek. Op deze manier wordt een illegaal toernooi legaal
gemaakt.
Afgelopen NK Scratch 50 + in februari hadden wij duidelijk last van een illegaal toernooi dat ook in
Den Haag werd verspeeld. Dat hebben bij gemeld bij het NBF bestuur, inclusief de uitslag.
Dit voorstel moet volgens het NBF bestuur de oplossing brengen.
De oplossing van het NBF bestuur is om dit soort toernooien te legaliseren door vermelding in de
wedstrijdkalender. De eerst opkomende vraag is dan: een officieel klasse 2/1 toernooi heeft
bezwaren tegen het gelijktijdig houden van een klasse 3 toernooi. Dat is logisch anders hoeft een
organisator geen protest c.q. bezwaar in te dienen. Wat gaat er gebeuren? Verbiedt het NBF
bestuur het klasse 3 toernooi?

2. De klasse 2 en 1 toernooien:
Wat krijgt men vervolgens aangeboden:
vermelding op de wedstrijdkalender, vermelding op de website, een officiële erkenning,
mogelijkheid tot aanvraag bijzondere sportresultaten en de verwerking van de scores.
Dat is allemaal wat er nu ook gebeurt, met uitzondering van (klasse 2 en 1) een banner op de NBF
website. Daarnaast hebben de klasse 1 toernooien recht op een mailing door middel van een
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nieuwsbrief, de aanlevering van een actueel ledenbestand en het gebruik van de toernooi module
MijnNBF (Voorheen Easy-NBF).
Deze voorstellen roepen een flink aantal vragen op:
Vindt de NBF het verantwoord om de NBF site te belasten met een flink aantal banners, dat de
performance van de site zullen verslechteren.
Wie gaat de banners maken, wat zijn de geschatte kosten en tijd van het bondsbureau die dit voorstel
moeten uitvoeren.
Wat gebeurt er als een vereniging aangeeft geen belangstelling te hebben voor de banner en graag het
bedrag van deze kosten (€55) in mindering gebracht wil hebben op de nota voor het toernooi?
Bestaat deze mogelijkheid?
Bij pakket 1 gaat de NBF een mailing versturen naar de leden over deze toernooien. Hoe gaat dat eruit zien
en wat zijn de geschatte kosten. Vindt het bestuur van de NBF dat zij de menskracht op het bondsbureau
moet gebruiken voor “commerciële” doelstellingen. Met andere woorden vindt u het verantwoord dat de
NBF promotie moet uitvoeren voor toernooi organisatoren? Tot slot als een lid geen prijsstelt op deze
reclame in een officiële uitgave van de NBF kan hij dan gevrijwaard worden van reclame?
Voorheen beschikten alle verenigingen en stichtingen over Easy NBF. In Easy NBF zat ook een toernooi
module. Doordat de NBF Easy NBF is gaan vervangen door een web- based ledenadministratie en nu ook
een toernooimodule NBF kent, is ESBC Nederland van mening dat deze integraal beschikbaar gesteld moet
worden aan alle verenigingen en stichtingen. Zonder dat hiervoor extra kosten in rekening gebracht
worden. Dit houdt dan in dat dit geen extra toevoeging is voor de klasse 1 toernooien en dus wegvalt uit
het aanvullende dienstpakket. De motivatie hiervoor is dat alle NBF leden mee betaald hebben aan de
ontwikkeling van MijnNBF.
Resteert de vraag of een verschil in prijs van € 70 dan nog wenselijk is.
ESBC Nederland vraagt zich af om welke artikelen het gaat waarvoor dispensatie verleend kan worden?
Zijn de kosten per artikel en hoe is dit bedrag tot stand gekomen?
Bij pakket 1 wordt er een actueel ledenoverzicht van de NBF aangeboden.
Vindt het NBF bestuur dat de verstrekking van deze gegevens niet in strijd is met onze statuten en
reglementen of de privacy wetgeving? Ieder lid is verplicht de gegevens aan de NBF te verstrekken, maar
kan/mag de NBF deze gegevens, zonder toestemming verder doorgeven?
Dat mag het NBF bestuur alleen, zie artikel 3 lid 8 van onze statuten, als de bondsvergadering hier
toestemming voor geeft en daaruit die leden haalt die tegen verstrekking van de gegevens bezwaar
hebben. Het bondsbureau houdt een ledenregister bij. In het register worden alleen gegevens bijgehouden

welke voor de realisering van het doel van de NBF noodzakelijk zijn. Na voorafgaande toestemming van de
bondsvergadering kan het bondsbestuur geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van het
lid dat tegen die verstrekking bij het bondsbestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
ESBC Nederland heeft geen voorafgaand voorstel van het NBF bestuur mogen ontvangen om de gegevens
aan derden te verstrekken. Het simpele feit dat het vermeld staat in een voorstel van wijziging van het
sportreglement is volgens ons niet voldoende. Voorafgaand moet er binnen de bondsvergadering een
discussie plaatsvinden of wij de verstrekking van deze gegevens aan toernooiorganisatoren wel gewenst
vinden. Mocht de bondsvergadering het eens zijn met de verstrekking van deze persoonsgegevens dan ook
hier weer de vraag hoe kan een lid dit blokkeren, als men zijn gegevens niet wil vrijgeven voor verspreiding
aan derden.
Heeft het NBF bestuur nagedacht hoe zij ieder lid willen bereiken met deze vraag, c.q. hoe zij aan ieder
NBF lid duidelijk wil maken dat zijn/haar gegevens niet louter bestemd zijn voor de noodzakelijke
doelstellingen van de NBF?
Tot slot als een dergelijk bestand inschrijvingen veel makkelijker en sneller laat verlopen, is het wellicht
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een beter voorstel aan de bondsvergadering om ieder rechtspersoon lid van de NBF deze gegevens te
verstrekken. Dit is dan toch een grote vorm van verenigingsondersteuning?
.
Daarnaast willen wij het NBF bestuur opmerkzaam maken op het gegeven dat al vorig jaar de
prijzen van de C-toernooien en de RS-toernooien (ook categorie 1 als zij alle faciliteiten willen) behoorlijk
in prijs zijn verhoogd en dat daar nu weer een bedrag van € 10,00 aan wordt toegevoegd. Voor C
Jeugdtoernooien gaat dan de prijs omhoog van € 110,00 naar € 125,00, dus een verhoging van
maar liefst € 15,00.
De B-toernooien die nu € 350,00 betalen zijn spekkoper, want zij gaan € 100,00 minder betalen.
Wij vragen het NBF bestuur uitleg te geven over deze in schril contrast met elkaar staande verschillen.
De bondsafgevaardigde van recreatie stichting ESBC Nederland verzoekt deze brief door te zenden naar
alle leden van de Bondsvergadering.
Met vriendelijke groet,
Namens ESBC Nederland,

M. Koedijk,

voorzitter
bondsvergadering afgevaardigde

Lia Fievet, Secretaris
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