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NOTULEN BONDSVERGADERING
NEDERLANDSE BOWLING FEDERATIE
IN BOWLING HARDERWIJK
15 JUNI 2019
van 10.00 tot 12.00 uur
_________________________________________________________________________________
Aanwezig volgens de presentielijst
Bestuur en personeel Nederlandse Bowling Federatie
de heer R.IJ.C. Schut
voorzitter
de heer A.P. Zandboer
secretaris, erelid
de heer E. Gorter
penningmeester - topsport
de heer A.C. de Vries
lid bestuur - wedstrijdzaken en innovatie
mevrouw B. Klaassen-van Persie
lid bestuur - breedtesport jeugd en opleidingen
de heer A.H.J. de Vries
directeur bondsbureau
de heer E. van Delden
bureaumanager en financiën
mevrouw J. Verberk
managementassistente
de heer K. de Haan
marketing en evenementen
Ereleden, leden van verdienste, commissieleden en overige aanwezigen
mevrouw L. Fievet
Erelid
de heer J. Krist
Erelid
de heer G. Langhorst
Lid van Verdienste
de heer P. Douw
Lid van Verdienste
de heer M. de Louw
Lid van Verdienste
de heer F. Wagemakers
Voorzitter financiële commissie
de heer P. van Rijthoven
Lid tuchtcommissie
de heer B. van Spronsen
NBF opleidingen
de heer A. Lagerweij
Ondernemer
Met kennisgeving afwezig
de heer A. Ophelders, Erelid en Commissie van Beroep
de heer M. Koedijk, Erelid
de heer A. De Roon, Erelid
de heer J. Heere, Erelid en Commissie van Beroep
de heer C. Mijnsbergen, Lid van Verdienste
de heer A. van der Jagt, Lid van Verdienste
de heer A. Zeilstra, Lid van Verdienste
de heer T. de Vos, Lid van Verdienste
de heer H. Brouwer
mevrouw M. Dirks, Tuchtcommissie
mevrouw C. Koopmans, Commissie van Beroep
de heer J. Timmerman, RCT Drenthe
mevrouw W. Haak, Opleidingen
de heer T. van Wijland, Trainer
de heer R. Jimmink, Talentontwikkeling
mevrouw J. Anjewierden, Jeugdtrainer
de heer R. van de Bosch, Talentencoach
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Afgevaardigden met stemrecht
Nr. Bowlingvereniging
6.
Deventer
19. Noordwijkerhout
24. Tilburg
30. Den Bosch
37. Heiloo
46. Harderwijk
50. Haarlemmerliede
60. ’s Heerenberg
68. Haarlemmermeer
69. Oosterhout
71. Veldhoven
79. Venray
83. Bergen op Zoom
84. Nieuwegein
87. Mijdrecht
88. Rijssen
109. Hoogeveen
112. Heerenveen
113. Zevenbergen
124. Barneveld
134. Steenwijk
136. Leusden
139. Veenendaal
140. Drachten De Kaden
148. Maarssen
150. Emmen
171. Almere
172 Rijswijk
175. Tholen
791. ESBC Nederland
798. Stichting tot bevordering
van de Bowlingsport

Afgevaardigde
de heer A. Janssen, de heer P. van der Heide
de heer G. van Kints en mevrouw R. Bos
de heer B. Termeer
de heren E. Meegdes, M. ter Horst en P. Spermon
de heer R. Meijer en de heer A.J. Meijer
de heer C. de Boer
de heer B. Strobbe en mevrouw C. Heeremans
de heer F. Robben
de heer C. Cambier en de heer J. Schoenmaker
de heer B. Bruikman en de heer L. Bevers
de heer R. Hoeks en mevrouw H. Staffeleu
de heer H. Bonants en de heer P. Roijakkers
de heer A. van Zitteren (volmacht)
de heer M. Meerlo en de heer R. Stauttener
mevrouw E. Postma en de heer F. Postma
de heer P. Valkenhoff
de heer K. Strijker
de heer E. ten Brink
de heer A. van Zitteren
de heer R. van Ee
de heer G. Langhorst
de heer B. Bon
de heer C. Hootsen en mevrouw G. Hootsen
de heer A. Broekhuizen
mevrouw L. Fievet en de heer F. Wagemakers
de heer W. Driezes
de heer J. Homan en mevrouw S. Lekkerkerk
de heer R. van der Ark en de heer R. Willems
de heer A. van Zitteren
mevrouw L. Fievet
mevrouw L. Fievet

Aanwezige verenigingen zonder stemrecht
29. Scheveningen
mevrouw A. Hardenbol
177. Warmond
de heer K. Graves en mevrouw C. Graves
Bericht van verhindering ontvangen van
2.
Amstelveen
7.
Eindhoven
8.
Groningen
9.
Haarlem
11. Heerlen
27. Venlo
34. Soest
36. Gouda
40. Goes
44. Arnhem
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52.
53.
62.
63.
66.
75.
76.
101.
102.
103.
115.
126.
144.
151.
157.
160.

Zoetermeer Dekker
Espel
Purmerend
Apeldoorn
De Lier
Medemblik
Assen
Zutphen
Middelburg
Hoorn
Erica Mill
Krimpen aan den IJssel
Spierdijk
Delft
Marum
Coevorden

Verslag:
Marianne van der Stoep
_________________________________________________________________________________
De agenda luidt als volgt:
1.
Opening en mededelingen
2.
Verslag van de bondsvergadering van 16 juni 2018
3.
Besluitenlijst van de bondsvergadering van 16 juni 2018
4.
a.
jaarverslag en financieel verslag 2018
b.
verslag financiële commissie 2018
c.
contributievoorstel 2020 (vastgesteld 16 juni 2018)
d.
jaarplan en begroting 2020
5.
Voorstellen bestuur
a.
NK 2020
b.
evenementenplan 2019-2020
6.
Voorstellen van leden
7.
Samenstelling bestuur en commissies
a.
commissie van beroep
b.
tuchtcommissie
c.
financiële commissie
d.
bestuur NBF
8.
Rondvraag
9.
Sluiting, met aansluitend een gezamenlijke lunch
___________________________________________________________________________

1.
Opening en Mededelingen
Met een ferme hamerklap opent voorzitter Bob Schut de vergadering en verwelkomt vervolgens de
ereleden, leden van verdienste, commissieleden en de afgevaardigden van de bowlingverenigingen.
De vergadering start op verzoek van de voorzitter met het feestelijk toezingen van de jarige Bep
Klaassen.
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Mededelingen
*
Europese Kampioenschappen Heren – München 2019
Voor de Nederlandse deelnemers verloopt dit kampioenschap tot nu toe enigszins stroef. Wel heeft
Xander van Mazijk (Team NL Bowling) een bronzen medaille behaald in het singles event.
*
Procedures rond de bondsvergadering 2019
Dit jaar konden de bowlingverenigingen zich voor het eerst via internet aanmelden. Dat is het
bondsbureau goed bevallen. Ook het afmelden is soepel verlopen: 26 verenigingen hebben van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Er zijn 16 individuele berichten van verhindering ontvangen.
Ook het toesturen van de agenda en vergaderstukken via email heeft het bondsbureau als positief
ervaren.
*
Stemverhouding
Omdat 31 verenigingen met stemrecht aanwezig zijn (twee aanwezige verenigingen hebben geen
stemrecht) kunnen 174 van de 525 stemmen rechtsgeldig worden uitgebracht (72 verenigingen zijn
afwezig).
*
Samenstelling bondsbestuur
De voorzitter is blij te kunnen melden dat Alex de Vries na een behoorlijk medisch diepteput weer
actief deel uit maakt van het bondsbestuur: ‘fijn dat je de gelederen weer komt versterken!’
*
Vaststellen agenda
De vergadering stemt in met de toegezonden agenda.

2.
Verslag van de bondsvergadering van 16 juni 2018
Ton Zandboer behandelt dit agendapunt en hij neemt het verslag per pagina door.
Pagina 4 – stemverhouding
Op de vorige bondsvergadering waren drie verenigingen zonder stemrecht aanwezig. Er waren 37
stemgerechtigde verenigingen present.
Pagina 5 – vergaderlocatie
De NBF heeft met het oog op de organisatie van de bondsvergaderingen bij een aantal
bowlingcentra offertes opgevraagd. Een aantal daarvan heeft gereageerd. Harderwijk is er toch
weer als beste uitgekomen, ook al ligt het centrum misschien niet echt in het midden van het land.
Pagina 7 – Bowlingmagazine → papier of e-versie
Bondsdirecteur Arjan de Vries toont een sheet met daarop de tabel van het totale Sportcluster en
licht deze als volgt toe: in de vorige vergadering is gevraagd of meer bezuinigd kon worden op
papier. Het Sportcluster is daarop een onderzoek gestart, met als conclusie: de NBF wil op beide
terreinen actief zijn. Het magazine blijft dus ook viermaal per jaar uitgegeven worden, op
krantenpapier. Over een paar jaar wordt de situatie opnieuw beoordeeld.
Pagina 8 – SponsorKliks
De heer Strijker (BV Hoogeveen) wijst op de aantrekkelijkheid van SponsorKliks. Het levert voor zijn
vereniging al jaren behoorlijk wat commissie op. Hij stelt voor dat vanuit de NBF de verenigingen
nog eens geadviseerd wordt zich in deze mogelijkheid te verdiepen. Aanmelden bij SponsorKliks
kost niets.
De voorzitter bedankt de heer Strijker voor deze suggestie.
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Pagina 9 – dubbelleden
Ton Zandboer meldt dat dubbelleden niet geconfronteerd worden met tweemaal een
contributieverhoging van € 5,00 in 2019 en in 2020. Voor 2019/2020 is er een verhoging van
16,26% en voor 2020/2021 een verhoging van 13,99%. Voor de juiste bedragen zie de website.
Pagina 11 – stemming contributievoorstellen
De heer Meegdes (BV Den Bosch) - niet aanwezig op de vorige bondsvergadering - heeft
tenenkrommend de verslaglegging over de procedure rond de stemming over de
contributievoorstellen gelezen. Hij wil voorstellen in voorkomend geval de verschillende voorstellen
afzonderlijk in stemming te brengen, en niet te ‘stapelen’.
De voorzitter weerlegt dat de vergadering akkoord is gegaan met de voorgestelde procedure, maar
is het met de heer Meegdes eens dat het geheel vreemd kan overkomen bij iemand die niet bij de
vergadering aanwezig was.
Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen wordt het verslag van de bondsvergadering van
16 juni 2018 goedgekeurd en vastgesteld.

3.
Besluitenlijst van de bondsvergadering van 16 juni 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

4.
Jaarverslag 2018 en financieel verslag 2018
Bondsdirecteur Arjan de Vries neemt dit punt voor zijn rekening.
Voor het eerst is voor de opzet gekozen om het jaarverslag 2018 en het jaarplan 2020 te koppelen,
waardoor een en ander per thema puntsgewijs besproken kan worden. Daardoor moet het voor de
verenigingen duidelijker worden wat de verenigingen kunnen doen met de voorgestelde
ontwikkelingen.
4.a Jaarverslag en jaarplan
De NBF heeft een aantal pilots benoemd:
1.
het binden van leden; de NBF wil er zijn voor alle bowlers
2.
de NBF wil met de tijd mee gaan (automatisering, digitalisering)
3.
modernisering van evenementen
4.
te allen tijde een sterke organisatie blijven om sterk te kunnen opereren. Daarom is vorig jaar
ook besloten de contributie te verhogen.
5.
topsport en topevenementen: de NBF is erin geslaagd een topevenement (EK Jeugd) naar
Tilburg te halen.
Pilot 1: de NBF wil er voor alle bowlers zijn
De NBF wil terug naar een steviger ledenaantal. Nu is dat onder de 9.000; in 2023 wil de NBF naar
12.000 leden.
De vraag is of de NBF dat gaat redden. En zo ja, hoe? In Boekel, Rijssen en Coevorden zijn de
bowlingverenigingen gegroeid. Kunnen de afgevaardigden van die drie centra aangeven hoe zij dat
voor elkaar hebben gekregen?
Elco Gorter (ondernemer Rijssen) vertelt dat de vereniging na renovatie van het centrum meer
toernooien is gaan organiseren, waardoor ook mensen vanuit de regio Overijssel aangetrokken
werden. Resultaat: volgend jaar spelen twee nieuwe huisleagueteams! Voor een dergelijk resultaat
5
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is samenwerking tussen ondernemer en vereniging noodzakelijk. Mensen willen wel bowlen, bied
daarom leuke, creatieve leagues aan.
De heer Meegdes (Den Bosch) zegt dat naast BV Den Bosch ook bedrijvenleague SBBL actief is in de
Maaspoort. SBBL doet veel buiten de bowlingvereniging om, maar beide partijen willen gezamenlijk
gaan optrekken om het ledenaantal op te vijzelen. Veel bedrijvenleaguespelers sluiten zich
uiteindelijk vaak aan bij de bowlingvereniging. Dit is ook een effectieve, laagdrempelige manier om
mensen binnen te krijgen.
Arjan de Vries vraagt of er meer verenigingen zijn die ervaring hebben met bedrijfsbowlen. Dat is
zeker een doelgroep waarop de NBF zich wil richten.
Elco Gorter (Rijssen) weet dat in Zutphen elk jaar een zomerleague wordt gehouden waar de
bowlingvereniging drie tot vier leden aan over houdt.
Arjan de Vries vertelt dat inmiddels vanuit de NBF 35 lokale bowlingverenigingen zijn bezocht. Dit
monitoren wordt voortgezet, zodat kansen op ledenwerving worden ontdekt, herkend.
Ook ‘opleiding’ en ‘bijscholing’ behoren tot deze pilot.
Mevrouw Fievet (Maarssen) verzoekt in de tabel ledentallen per doelgroep ook de doelgroep 50+
op te nemen. Arjan de Vries zegt dit toe. De NBF moet zich zeker richten op de 50-plussers omdat
daar veel potentieel in zit. De grootste nadruk ligt nu op de jeugd, maar Nederland vergrijst.
Mevrouw Fievet reageert daarop met de opmerking dat het grootste gat zit tussen de 30- en 50jarigen.
Als de NBF niet kan uitleggen waarom de contributieverhoging noodzakelijk was/is, vervolgt Arjan
de Vries, dan is de NBF niet goed bezig. Daarom gaan medewerkers van het bondsbureau veel het
land in om te proberen samen positieve ontwikkelingen op te bouwen.
Pilot 2: de NBF gaat met haar tijd mee: automatisering en digitalisering
De financiële administratie op het bondsbureau is vergemakkelijkt, waardoor veel tijd wordt
gewonnen.
Het C(ustomer) R(elation) M(anagement) systeem moet vernieuwd worden, ook voor de andere
bonden binnen het cluster. Dit basisledenadministratie-project loopt nog. Als die goede basis er
eenmaal is, wordt het o.a. voor de bowlers mogelijk om via internet prestaties te delen met
anderen en vergelijkingen met anderen te maken.
Wat de invloed van social media betreft, vertelt de heer Strobbe (BV Haarlemmerliede)
desgevraagd dat zijn vereniging tijdens evenementen per dag wedstrijden op de verenigingswebsite
bijhoudt en ook de uitslagen onmiddellijk vermeldt op o.a. Facebook. Mensen reageren daarop,
ook mensen die niet aanwezig zijn in het bowlingcentrum.
Arjan de Vries zegt in dit verband dat de Fietsbond bezig is met e-marketing voor verenigingen. Het
effect is echt dat er meer deelnemers komen. E-marketing gaat nog verder dan het gebruiken van
Facebook.
Met de tijd meegaan, vervolgt Arjan de Vries, is ook nadenken over hoe het ooit is begonnen.
Achter de bestuurstafel worden herinneringen opgehaald aan spelen met touwtjesmachines op
houten banen in de jaren ‘70.
In de loop der tijd zijn de touwbanen verdwenen, maar die komen weer terug in de gedaante van
‘string technology banen’. In de toekomst zijn er misschien wel meer touwbanen dan
volautomatische banen. De NBF kan die mensen niet aan hun lot overlaten.
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De heer Lagerweij (ondernemer Bowling Deventer) meldt dat hij deze zomer overgaat naar
touwbanen. Hij trekt hierbij samen op met de bowlingvereniging: een dergelijk project is alleen
mogelijk als je elkaar lief blijft vinden! String technology is niet meer te vergelijken met de
voormalige touwbanen. Het is storingvrij. Het is veel sneller. De beleving blijft gelijkwaardig. De
totale entourage eromheen moet uiteraard top zijn, dus het centrum moet beslist niet degraderen
tot een ‘Sporthuis Centrum bowling’. Nu heeft Deventer nog twee man personeel voor het
onderhoud. Straks zijn die mensen niet meer te krijgen en niet meer te betalen. Spreker wil een
oproep doen open minded te kijken naar iets wat onafwendbaar is, zowel voor de ondernemers als
voor de sport.
De heer Meegdes (Den Bosch) vraagt hoe de Europese en wereldfederatie hierin staan.
Krijgen de string technology centra nog wel evenementen toegewezen?
Elco Gorter antwoordt dat inmiddels twee grote centra (Zwijndrecht en Amstelveen) zijn
overgestapt naar string technology. Die verenigingen is de NBF grotendeels kwijt. De NBF heeft
afgesproken dat dit jaar bekeken wordt wat de verschillen zijn in scores, pinfall, etc.
Niemand weet dat nog. Pas als de verschillen bekend zijn, kan actie worden ondernomen.
Bowltech werkt in geheel Europa, en zegt dat 60 tot 70% van de renovatie-aanvragen de string
technology betreft. Ton Zandboer voegt hieraan toe dat deze ontwikkelingen wereldwijd op de
agenda staan. De NBF speelt op de ontwikkelingen in, maar loopt daarbij niet voorop.
Mevrouw Fievet (Maarssen) vult aan dat ook de ETBF onderzoek doet naar de string technology. De
ETBF handelt op dezelfde wijze als de NBF: nagaan wat de overeenkomsten en de verschillen zijn.
Ook zij ziet dat er geen weg terug is. Het is NBF-waardig om te kijken wat de kansen zijn, en niet de
bedreigingen.
Gevraagd wordt wat dit voor het komende seizoen betekent. Elco Gorter antwoordt dat het
gewoon mogelijk is string technology-banen te voeren, mits NBI goedgekeurd. Dit is ook zo met
Deventer afgesproken.
Gevraagd wordt of het ook een ‘centenkwestie’ is. Zo ja, dan worden de investeringen voor de
ondernemers lager. Dan hebben de verenigingen een goede reden om de onderhandelingen over
een tariefsverlaging te starten, en zou dientengevolge ook de NBF-contributie weer omlaag
kunnen!
De heer Lagerweij (Deventer) antwoordt dat de string technology machines goedkoper zijn, maar
die vormen maar een kwart van de totale kosten: in Deventer worden ook nieuwe banen gelegd.
Van een tariefsverlaging zal wat hem betreft geen sprake zijn!
Alex de Vries benadrukt dat als een centrum overstapt naar string technology, dat een enorm
verbeterde versie van de oude touwtjesbanen betreft. Alle partijen moeten hier open en objectief
in staan.
Elco Gorter (Rijssen) is het met enkele sprekers eens dat de kreet ‘touwtjesbanen’ verbannen moet
worden, want die heeft een slecht imago. Niet meer gebruiken dus.
Gevraagd wordt wat er gebeurt als iemand een 300 game op een string technology baan gooit.
Wordt die prestatie erkend?
Ton Zandboer herhaalt dat eerst de stappen gezet moeten worden om een en ander uit te zoeken.
Zo nodig wordt daarna het sportreglement aangepast.
Elco Gorter vult aan dat alles met terugwerkende kracht veranderd kan worden. Tot nu toe heeft
nog niemand een 300 game op een string technology baan gegooid. Met het NBI is afgesproken dat
string technology banen gekeurd worden volgens de huidige maatstaven.
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Arjan de Vries zegt de indruk te krijgen dat de bondsvergadering vindt dat de NBF goed bezig is (de
naam touwbanen vervangen, tussentijds rapporteren over de ervaringen). De betrokkenheid tussen
ondernemer en bowlingvereniging blijft belangrijk. Het derde aandachtspunt is dat er een oplossing
moet komen voor op string technology banen behaalde 300-games.
Mevrouw Fievet (Maarssen) wil graag van het bestuur horen voor welke activiteiten in het lopende
jaar de verenigingen toestemming krijgen, en voor welke niet. Klopt het dat huisleagues en B- en Ctoernooien zijn toegestaan op string technology banen, en alle andere niet?
Elco Gorter antwoordt dat NBF-evenementen zijn uitgesloten. Dit is dus het vierde aandachtspunt
om mee te nemen in het onderzoek, concludeert Arjan de Vries
Voorgesteld wordt resultaten behaald op een string technology baan te voorzien van een *) →
behaald op een string technology baan.
Pilot 3 – Evenementen 2020
Ton Zandboer, meldt Arjan de Vries, heeft het EK Jeugd 2020 binnengehaald voor Tilburg, inclusief
subsidie.
Het gevraagde applaus hiervoor wordt graag gegeven.
Door dit evenement, denkt Arjan de Vries, zal inspiratie in het land ontstaan om leuke dingen te
gaan doen in het verlengde van dit EK: side events met vrijwilligers uit de regio’s. Die lokale
vrijwilligers zijn heel goed in staat om goede evenementen te organiseren, misschien zelfs beter
dan vanuit het bondsbureau. Hij vraagt de aanwezigen of het EK Jeugd 2020 een ‘ver-van -m’n-bedshow’ is, of dat zij er wel wat mee kunnen binnen hun eigen vereniging, eigen regio.
Mevrouw Fievet (Maarssen) vindt dat zoveel mogelijk verenigingen zich in Tilburg moeten laten
zien. Dan pas wordt uitstraling naar het hele land verkregen. Niet naar Tilburg gaan, is een gemiste
kans.
Arjan de Vries vraagt of de NBF iets moet regelen voor de verenigingen, bijvoorbeeld een bus
huren? Als iemand andere goede en/of leuke ideeën heeft om de verenigingen in dit gebeuren te
faciliteren, geef die dan vooral door aan het bondsbureau, waar de ideeën uitgewerkt kunnen
worden.
Voorgesteld wordt dat verenigingen met de jeugdleden een dag naar Tilburg gaan om te laten zien
wat op bowlingsportgebied mogelijk is. Misschien kan vanuit de NBF een kleine bijdrage worden
geleverd aan het vervoer per bus? Daarbij kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld twaalf bussen
vanuit geheel Nederland op de finaledag naar Tilburg te laten rijden.
Tevens wordt voorgesteld om een bezoek aan de EK Jeugd te koppelen aan andere
verenigingszaken, zoals een bestuursvergadering of een ledenvergadering.
Ton Zandboer schetst kort hoe de onderhandelingen zijn verlopen. Al in 2017 zijn Arjan de Vries en
hij met de B&W van Tilburg gaan praten. Een paar maanden geleden is zwart op wit aangegeven
dat de gemeente een subsidie van € 105.000,00 heeft toegezegd.
De finale (1e paasdag 2020) wordt overigens niet in Dolfijn Bowling gespeeld, maar op twee
speciaal neer te leggen banen in de Koepelhal (in de Spoorzone te Tilburg). De NBF zal voor tribunes
zorgen.
De NBF is op zoek naar vrijwilligers voor dit evenement.
Bep Klaassen is benoemd tot toernooidirecteur.
De heer Meijer (Heiloo) vraagt naar de exposure op televisie. Die zal er zeker komen, antwoordt
Ton Zandboer. Jeugdkampioenschappen worden doorgaans niet via Studio Sport uitgezonden,
maar Omroep Brabant, de jeugdzenders en Zapp Sport op NPO3 worden zeker benaderd of zijn
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reeds benaderd. De NBF maakt inmiddels gebruik van een door de vier sportbonden (cluster)
ingehuurde externe communicatiedeskundige.
Gevraagd wordt om zodra programma’s etc. bekend zijn, die toe te sturen aan de verenigingen.
Ook informatie over toegangsprijzen, met name voor de finale, is welkom.
Het bestuur zegt toe die informatie via de site te delen.
Pilot 4 – Stabiele organisatie
De NBF zoekt partners om samen sterk te blijven, een netwerk te vormen. Daarbij wordt gedacht
aan rechtstreeks contact met ondernemers, in plaats van zoals voorheen met de overkoepelend
organisatie.
Kevin de Haan, aldus Arjan de Vries, regelt dit heel goed. Ook in 2020 wil de NBF hiermee verder.
Het is een open deur: als je sterk staat, kun je veel ondernemen.
Pilot 5 – Topsport
Topsport is alleen interessant voor de NBF als de NBF-topsporters daadwerkelijk iets te zoeken
hebben in de wereld: meedoen om de prijzen.
Alex de Vries vult aan dat de NBF het huidige beleid topsport voortzet. Op dit moment doet de top
het goed. De teamcoaches kunnen de veelbelovende leden in een vroegtijdig stadium in de regio’s
zien. Daarna schuiven die leden door naar de landelijke selecties. Daar worden de protocollen rond
het groeipad doorgetrokken waardoor de spelers doorgroeien. Hij durft te zeggen dat de NBF
stappen heeft gemaakt: zeker binnen Europa staan de Nederlandse spelers op de kaart. Nu nog in
de wereld!
4.b Financieel verslag 2018
De balans per 31 december 2018 is, zoals reeds aangekondigd, negatief afgesloten, zij het iets
minder negatief dan verwacht. De werkbegroting 2019 staat wel op 0. Een en ander wordt
tussentijds geëvalueerd met de financiële commissie, zodat qua kostenkant tijdig aan de knoppen
gedraaid kan worden.
Arjan de Vries licht de getoonde sheets toe. De ad hoc subsidies zijn nog niet zeker.
De NBF heeft een eigen vermogen van ongeveer € 100.000,00. Dat is niet veel.
De contributievoorstellen 2020-2021 zijn afgerond. Op de genoemde bedragen wordt geen
inflatiecorrectie toegepast. De doorgevoerde wijziging voor dubbelleden is al door Ton Zandboer
genoemd.
De heer Wagemakers (financiële commissie) zegt desgevraagd dat de financiële commissie niets
aan de verstrekte informatie heeft toe te voegen.
De begroting 2020, vervolgt Arjan de Vries, is aangescherpt op het beleid, maar er zijn geen cruciale
wijzigingen. Immers, de NBF kan niet zo veel meer doen.
De heer Meegdes (Den Bosch) merkt op dat de personeelskosten in het Cluster een neergaande lijn
vertonen. In de NBF-begroting 2020 is echter sprake van een stijging van € 20.000,00.
Welke verklaring is daarvoor?
Arjan de Vries zegt toe dit te zullen uitzoeken. Het heeft wellicht te maken met de cao-afspraken.
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Afronding
Jaarverslag 2018
De voorzitter vraagt of de vergadering instemt met het jaarverslag 2018, uiteraard met
inachtneming van de gemaakte opmerkingen over het ledentallen per doelgroep-balkje (toevoegen
50+ aantal).
De bondsvergadering gaat akkoord met het jaarverslag 2018.
Financieel verslag 2018
De heer Wagemakers zegt het te betreuren dat het verslag al veertien dagen op het bondsbureau
is, maar nog steeds niet op de site gepubliceerd is.
Voorzitter erkent dit. Dit is zeker een punt van aandacht.
De bondsvergadering keurt het financieel verslag 2018 goed, en verleent daarmee het bestuur
decharge voor het in 2018 gevoerde financiële beleid.
Jaarplan 2020
De voorzitter geeft een resume van de gemaakte opmerkingen naar aanleiding van de presentatie
van Arjan de Vries. Die opmerkingen worden zeker meegenomen in de verdere ontwikkelingen.
*
*
*
*
*
*

aandacht besteden aan bedrijfsbowlen
de term touwbanen vervangen door string technology banen
string technologie: ervaringen in Deventer volgen
erkenning oorkonde behalen 300 game op string technology banen
welke NBF-activiteiten zijn in 2019-2010 toegestaan op string technology banen
EK Jeugd 2020
→ idee om jeugdleden per bus naar Tilburg te vervoeren
→ twaalf bussen huren om vanuit geheel Nederland naar de finale te komen kijken
→ verenigingen denken na over hoe de NBF kan faciliteren in een landelijke uitstraling vanuit
de verenigingen
→ informatie over programma en toegangsprijzen (met name voor de finale) tijdig toesturen
aan verenigingen
→ Media: aandacht aan blijven besteden, ook in het voortraject

De bondsvergadering gaat akkoord met het meenemen van de gemaakte opmerkingen inzake het
jaarplan 2020 en keurt het jaarplan 2020 goed.
Begroting 2020
Arjan de Vries zal de antwoorden op de gestelde vragen (stijging personele kosten en
doorberekening van personeel) uitzoeken.
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen keurt de bondsvergadering de begroting 2020
goed.

5.

Voorstellen van het bestuur

NK Bowlen – 10 mei t/m 5 juli 2020 in Lucky’s Bowling Warmond
Kevin de Haan licht de plannen voor het NK 2020 toe. Vorig jaar zijn de plannen ontstaan voor een
NK 2020 waarin alle NK’s worden gespeeld. Toen werd al een tipje van de sluier opgelicht. Daarna is
een evenementencommissie in het leven is geroepen, bestaande uit Marco de Bruijn, Suzanne de
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Graaf, Lia Fievet, Willie Driezes. Bea Cramer en Manolito Meerlo. Vanuit het bondsbestuur is Elco
Gorter afgevaardigd, en hijzelf vanuit het bondsbureau. Met NBF-partner Lucky’s Bowling te
Warmond zijn de plannen verder ontwikkeld.
Mevrouw Fievet vult aan dat het NK 50+ blijft zoals het is, op aparte locaties.
Op de vraag waarom voor Warmond is gekozen, antwoordt de heer De Haan dat aan vier
bowlingcentra is gevraagd een bid uit te brengen. Het bid van Warmond was het gunstigst.
De selectiecriteria waaraan de centra zouden moeten voldoen, zijn opgesteld door de
evenementencommissie.
Reactie van vragensteller: jammer dat de keuze op Warmond is gevallen. Hij acht deze locatie niet
geschikt. De organisatoren van de finale Stedenontmoeting hebben om diverse redenen (o.a.
ontbreken van tribunes) de keuze juist niet op Warmond laten vallen.
De heer De Haan antwoordt dat de locatie zo ideaal mogelijk wordt gemaakt.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of ook niet-NBF-partners in aanmerking kunnen komen voor
toewijzing van NBF-evenementen. Elco Gorter antwoordt dat voor het NK 2020 ‘live-scoring’ een
belangrijke voorwaarde was. De keuze is niet gebaseerd op partnership. Nederland kent twaalf
centra die groot genoeg zouden zijn voor dit evenement.
Gevraagd wordt of de selectiecriteria van de evenementencommissie gepubliceerd kunnen
worden. Het bestuur zegt dit toe.
De voorzitter zegt de indruk te hebben dat de aanwezigen de plannen voor de nieuwe opzet van NK
2020 dragen.
Evenementenplan 2020
Het evenementenplan 2020 staat op de site gepubliceerd. Ton Zandboer meldt dat grote
veranderingen in de plannen op tijd aan verenigingen en spelers zullen worden doorgegeven.
Mevrouw Fievet (Maarssen) meldt een paar tikfouten op pagina 36 en 39. Zij neemt hierover
contact op met Ronald de Groot.
Edwin van Delden zal op pagina 12 het nu ontbrekende Veenendaal toevoegen.
De bondsvergadering stelt het Evenementenplan 2020 vast, met inachtneming van bovenstaande
correcties.

6.
Voorstellen van de leden
Er zijn geen voorstellen vanuit de leden ontvangen.

7.
Samenstelling bestuur en commissies
Commissie van beroep
Mevrouw C.E. Koopmans (voorzitter), de heer B.A.M. Oostdam, de heer J. Heere en de heer A.A.Th.
Ophelders worden bij acclamatie herkozen tot voorzitter resp. leden van de Commissie van beroep.
Tuchtcommissie
Mevrouw C. Thomas, kandidaat voorzitter wordt bij acclamatie benoemd tot voorzitter van de
tuchtcommissie
Mevrouw M. Dirks wordt bij acclamatie herkozen tot lid van de tuchtcommissie.
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De voorzitter vraagt aandacht voor het feit dat binnen de tuchtcommissie een vacature is.
(Na afloop van de vergadering hebben zich twee kandidaten gemeld)
Financiële commissie
Deze commissie wordt momenteel bemand door twee leden. De derde ontbreekt. Ook hier vraagt
de voorzitter of een van aanwezigen belangstelling heeft om voor een langere periode zitting te
nemen in de financiële commissie. ‘U bent welkom!’ (Na afloop van de vergadering heeft zich een
kandidaat gemeld)
Bondsbestuur
Ton Zandboer neemt even de leiding van de vergadering over en stelt voor de heer R.IJ.C. Schut te
herkiezen tot voorzitter van de NBF.
De vergadering stemt hier applaudisserend mee in.
Vervolgens stelt de voorzitter de herbenoeming van Ton Zandboer aan de orde.
Ook met deze herbenoeming gaat de bondsvergadering van harte akkoord.

8.
Rondvraag
Re-entree
De heer Strijker (Hoogeveen) heeft een vraag over de re-entree regeling gemaild (art. 15.21 lid 6).
De voorzitter leest het antwoord voor dat door Ronald de Groot is opgesteld. De re-entree-regel
geldt voor alle reguliere Nederlandse toernooien. De scratch toernooien met internationale
deelnemers mogen afwijken.
Elco Gorter denkt dat het goed is dat dit probleem hier wordt benoemd. Hij verzoekt alle
afwijkingen op de regel te melden aan Ronald de Groot.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of dit geen zaak voor de tuchtcommissie is, waarop Elco
Gorter antwoordt dat hij de voorkeur geeft aan eerst in gesprek gaan met de betrokken vereniging.
De voorzitter onderschrijft dit standpunt: eerst uitzoeken wat er aan de hand is.
Balansgaten
De heer Langhorst (tuchtcommissie) wijst erop dat de regels voor balansgaten gaan veranderen.
Alle team captains van de nationale leagues moeten op de hoogte zijn van de nieuwe regel.
Elco Gorter zegt al in overleg te zijn geweest met Bas Menken (Bowling Leiden) om afspraken te
maken dat pro shops voor een redelijk laag bedrag de balansgaten in orde maken.
Ook hier zou het geen goede zaak zijn als dit soort kwesties bij de tuchtcommissie komen.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De heer Strobbe (Haarlemmerliede) vraagt hoe met de AVG omgegaan moet worden.
Kan de procedure zodanig veranderd worden dat het proces, de handhaving iets makkelijker
wordt?
De voorzitter antwoordt dat de wetgeving niet te veranderen is. Mensen moeten toestemming
blijven geven om gefotografeerd te worden.
Mevrouw Fievet zegt dat het beslist niet waar is dat iemand die geen toestemming heeft gegeven,
niet aan een toernooi zou mogen meedoen. Dat mag wèl. Er mag alleen niets (behalve de score)
gepubliceerd worden over die persoon. Ook al komt die persoon in de finale.
Vanuit de vergadering komen een paar suggesties om het probleem van handhaving te
vereenvoudigen (zin toevoegen, vinkje zetten, opnemen in ledenadministratie).
Verwijzen naar de AVG-verklaring op de verenigingswebsite is overigens niet voldoende.
De voorzitter zegt toe dat deze materie nader onderzocht wordt. De verenigingen worden op de
hoogte gesteld.
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SponsorKliks
Haarlemmerliede doet vanaf het begin af aan mee aan SponsorKliks. Dit fenomeen is opgenomen in
de website van de vereniging. SponsorKliks keert elke keer uit, als er € 50,00 in gespaard.
Mobiele bowlingbaan
Haarlemmerliede heeft de mobiele baan een paar maal gebruikt, met veel succes. Maar kan de NBF
ervoor zorgen dat de baan er weer piekfijn uit komt te zien? Nu komen de spijkers en schroeven
eruit; echt geen reclame voor de sport.
EK Jeugd 2020 – Tilburg
Edwin van Delden dankt de vergadering voor de discussie over dit onderwerp. De organisatoren
weten nu wat hun te wachten staat.

9.
Sluiting
Even na 12.00 uur stelt de voorzitter vast dat de vergadering alle agendapunten heeft behandeld,
zodat de vergadering gesloten kan worden. Hij bedankt iedereen voor de inbreng, het
scherphouden, de correcties en ideeën om de wereld beter te maken.
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