Nederlandse Bowling Federatie

NOTULEN BONDSVERGADERING
NEDERLANDSE BOWLING FEDERATIE
IN CONGRESCENTRUM PAPENDAL TE ARNHEM
13 JUNI 2015
van 10.00 tot 14.05 uur

Aanwezig volgens de presentielijst:
Bestuur en personeel Nederlandse Bowling Federatie
de heer R.IJ.C. Schut
voorzitter
de heer E. Gorter
penningmeester - topsport
de heer A.P. Zandboer
secretaris, erelid
de heer A.C.D de Vries
lid bestuur - wedstrijdzaken
de heer A.H.J. de Vries
directeur bondsbureau
de heer E. van Delden
bureaumanager
mevrouw J. van der Meer
managementassistente
mevrouw J. Verberk
managementassistente per 1 juli 2015

Ereleden, leden van verdienste en commissieleden
mevrouw L. Fievet
erelid
de heer J. Krist
erelid
de heer P.G. Douw
lid van verdienste
de heer G. Langhorst
lid van verdienste
mevrouw B.M.M. Klaassen
RCT Brabant
de heer R. van Buuren
RCT Noord
mevrouw F. van Buuren
RCT Noord
mevrouw I. Stikkers
RCT Noord-Brabant
de heer E. Meegdes
Commissie van beroep
de heer H.E. Smit
Tuchtcommissie, voorzitter
de heer F. Wagemakers
Financiële commissie
de heer W.G.M.G. Dieteren
Cie. Beheer Reglementen

Bericht van verhindering ontvangen van:
de heer M. Koedijk
erelid
de heer J. Klaassen
lid van verdienste
mevrouw C. Pols-van Item
lid van verdienste
de heer R. van den Bosch
lid van verdienste, trainer/coach, topsportcommissie
mevrouw Irene Gronert
lid van verdienste
de heer W. Nijmeijer
RCT Noord-Holland
de heer A. van der Jagt
Tuchtcommissie
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Afgevaardigden met stemrecht:
Bowlingvereniging
Arnhem
Barneveld
Den Bosch
Den Haag Wijndaelerduin
Deventer
Drachten De Kaden
Eindhoven
Emmen
Espel
Gorinchem
Haarlem
Haarlemmerliede
Haarlemmermeer
’s Heerenberg
Heerenveen
Heerhugowaard
Hoogerheide
Lelystad
Maarssen
Middelburg
Oosterhout
Oss
Scheveningen
Sittard
Spierdijk
Steenwijk
Veldhoven
Venray
Wolvega
Zevenaar
Zevenbergen
Zutphen
Stichting ter Bevordering van de
Bowlingsport

Afgevaardigde
de heer T. Hendriks
de heer R. van Ee
de heer W. van Moorsel
mevrouw E. Brittijn
mevrouw I. van Mastrigt
de heer A. Broekhuizen
de heer J. Rijk
de heer W. Driezes
mevrouw C. de Raat
de heer A. Cox
de heer P. Schweitzer
de heer B. Strobbe
de heer J. Krist
de heer F. Robben
de heer E. ten Brink
de heer Th. Kos
mevrouw B. Klaassen-Van Persie
mevrouw M. Baartman
mevrouw L. Fievet
de heer L. de Ruiter
de heer B. Bruikman
de heer A. Berg
de heer P. Creël
de heer J. Fransen
de heer J. Gerdes
de heer A. van Osselen
de heer M. de Louw
de heer P. Roijakkers
de heer G. Langhorst
mevrouw J. Dijkhuizen
de heer A. van Zitteren
de heer S. Beuving
de heer P. Douw

Overige afgevaardigden van bowlingverenigingen (zonder stemrecht):
Arnhem
de heer B. Peters
Den Haag Wijndaelerduin
de heer Leget en Stekk
Deventer
de heer R.C. Ruys
Eindhoven
mevrouw D. Boelens
Espel
mevrouw I. Zoutenbier
Gorinchem
de heer H. Rensen en mevrouw Z. Tromp
Haarlem
mevrouw L. van der Voet-Schweitzer
Haarlemmermeer
de heer G.J.G.S. Schoenmaker
Heerhugowaard
de heer S. Kos
Lelystad
mevrouw M. Heuckeroth
Maarssen
de heer J. van Roekel
Oss
de heer R. van der Veer
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Spierdijk
Veenendaal
Veldhoven
Venray
Zevenaar
Zoetermeer Dekker
Zutphen

mevrouw C. Gerdes
mevrouw G.J. Hootsen en de heer C. Hootsen
mevrouw H. Staffeleu
de heer H. Bonants
de heer H. Kaal
de heer K. Reeuwijk
de heer E. de Gunst

Bericht van verhindering ontvangen van:
Alphen aan den Rijn
Hellevoetsluis
Krimpen aan den IJssel
Medemblik
Middelharnis
Zaanse Bowlingvereniging
Zwijndrecht
Verslag:

Marianne van der Stoep

De agenda wordt enigszins gewijzigd en luidt aldus:
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Verslag van de bondsvergadering van 28 juni 2014
4.
Besluitenlijst behorend bij het verslag van de bondsvergadering d.d. 28-6-2014
5.
a.
Jaarverslag 2014 en financieel verslag 2014
b.
Visionair meerjarenbeleidsplan
c.
Jaarplan en begroting 2016
d.
Stemming Contributiesystematiek en toernooiheffing 2016-2017
6.
Voorstellen bestuur
a.
Wijzigingen evenementenplan
b.
wijzigingen Ton Zandboer Cup
7.
Voorstellen leden
8.
Vacatures
a.
bestuur NBF
b.
Tuchtcommissie
c.
Commissie van beroep
d.
Financiele commissie
9.
Rondvraag
10.
Sluiting
___________________________________________________________________________
1.
WELKOM en OPENING
Bondsdirecteur Arjan de Vries verwelkomt de aanwezigen. Ook voorzitter Bob Schut heet
namens het bestuur de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
Het doet het bestuur deugd dat vandaag veel meer afgevaardigden en toehoorders aanwezig
zijn dan vorig jaar. Bureaumanager Edwin van Delden zit achter de bestuurstafel omdat dat
efficiënter is bij de beantwoording van vragen.
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2.
MEDEDELINGEN
a.
Sportprestatie
Ramon Hilferink heeft de derde plaats behaald bij het European Men Championships 2015.
Een unieke prestatie.
b.

Vaststellen definitieve agenda → Zie pagina 3

c.
Contacten met bowlingverenigingen
Het bestuur is de afgelopen maanden in een drietal sessies in gesprek gegaan met
bowlingverenigingen. Een goed initiatief, dat volgend jaar zeker herhaald zal worden.
d.
Stemverhouding
Vandaag zijn 33 van de 113 bij de NBF aangesloten bowlingverenigingen aanwezig. Afwezig
zijn 78 bowlingverenigingen. Twee bowlingverenigingen hebben geen stemrecht. Bowling
Vereniging Veenendaal was aanwezig als nieuwe vereniging zonder stemrecht.
Het aantal uit te brengen rechtsgeldige stemmen is 191.

3.
VERSLAG BONDSVERGADERING 28 JUNI 2014
Tekstueel
Pagina 1 → Presentielijst
Toevoegen aan ‘Bericht van verhindering ontvangen van’: de heer Paul Douw, lid van
verdienste.
Op het op de site gepubliceerde conceptverslag zijn geen reacties binnengekomen.
De bondsvergadering stelt het verslag van de bondsvergadering van 28 juni 2014 vast.
Naar aanleiding van de inhoud:
Het verslag wordt door Ton Zandboer per pagina doorgenomen.
Pagina 3 → bidboek EK Jeugd 2016
De NBF had zich kandidaat gesteld op voorwaarde dat NOC*NSF mede dit project zou
subsidiëren. NOC*NSF heeft dit fiat helaas niet gegeven. Het EK Jeugd 2016 wordt in
Reykjavik gehouden.
Pagina 3 → grijze leden bv Heiloo
De heer Ruys (bv Deventer) informeert voor de derde keer op rij naar de stand van zaken.
Edwin van Delden zegt dat vanuit de NBF nog steeds gekeken wordt hoe dit probleem in
overleg opgelost kan worden. De contributiefactuur is verstuurd, maar daarna is voornamelijk
met elkaar gepraat. De heer Ruys meent dat keiharde maatregelen genomen moeten worden
als er kennelijk verenigingsleden zijn die geen contributie aan de NBF betalen.
De voorzitter is het met de heer Ruys eens dat de huidige situatie niet te lang moet
voortduren. Het moment dat betrokken leden gaan betalen, komt dichterbij, maar het bestuur
bereikt dit doel liever door te praten dan door sancties in te stellen. Volgend jaar zal dit
probleem zijn opgelost.
De heer Schweitzer (Haarlem) begrijpt de commotie niet: het enige dat grijze leden feitelijk
doen is dat zij als vereniging binnen een officiële vereniging bowlen. Zij kunnen geen
nationale leagues etc. spelen, omdat zij geen pasje hebben.

4

Pagina 4, discussie over brief/brieven Financiële commissie
De heer Ruys (Deventer) informeert naar de resultaten van het onderzoek dat de
bondsdirecteur zou uitvoeren.
De voorzitter zegt dat er geen geluidsopnamen meer zijn van de vorige bondsvergadering. Hij
heeft het emailverkeer gelezen - waarin hij niets onrechtmatigs heeft kunnen ontdekken - en
daarna is het conceptverslag op twee punten aangepast.
De heer Ruys benadrukt dat als een commissie van de bondsvergadering een brief schrijft aan
de bondsvergadering, de directie daarin niets mag wijzigen of iets over mag zeggen. Hij zou
graag hebben gezien dat deze kwestie vorig jaar al correct zou zijn afgehandeld.
Pagina 4, Alles-overziend-plan
De heer Ruys (Deventer) vraagt naar de stand van zaken rond het meerjarenplan.
De voorzitter antwoordt dat Alex de Vries later in de vergadering op het visionaire
meerjarenbeleidsplan terug komt.
Pagina 4, Behandeling notulen
Evenals vorig jaar zal het conceptverslag van de bondsvergadering op de website worden
geplaatst, zodat tekstuele wijzigingen, maar ook op- en aanmerkingen, vragen, etc. vooraf aan
het bondsbureau gemeld kunnen worden. Dat neemt niet weg, zegt voorzitter, dat in de
bondsvergadering zelf voldoende tijd en ruimte wordt geboden om over bepaalde
onderwerpen te discussiëren.
Gevraagd wordt of vragen van verenigingen ook op de site geplaatst kunnen worden. Deze
suggestie wordt overgenomen.
Pagina 6, ondertekening financieel verslag 2013
Het financieel jaarverslag is door alle bestuursleden ondertekend.
Pagina 6, contributievoorstellen
De heer Kos (Heerhugowaard) merkt terecht op dat de contributie-afspraken voor het Gbowlen ontbreken.
Pagina 7, financiering nieuw passensysteem
Het nieuwe systeem is op drie locaties in het land besproken. Dit punt komt later in de
vergadering aan de orde.
Pagina 7, Ruimte creëren op wedstrijdkalender voor verenigingskampioenschappen
De verenigingen bepalen wanneer zij willen spelen.
Pagina 8, Prestatie-eisen WK Abu Dhabi
Deze eisen zijn inmiddels gepubliceerd.
Pagina 9, Datum volgende bondsvergadering
De volgende vergadering wordt gehouden op zaterdag 11 juni 2016.
Zo nodig wordt de vergadering in tweeën geknipt, zodat op normale tijd kan worden geluncht.

4.
Besluitenlijst behorend bij vergaderingsverslag d.d. 28 juni 2014
De besluiten wordt goedgekeurd en vastgesteld.
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5.a
Jaarverslag 2014 en Financieel verslag 2014
De voorzitter kondigt aan dat bij volgende verslagen een betere scheiding in de lay out zal
worden gemaakt tussen het jaarverslag en het jaarplan.
Jaarverslag 2014
Het jaarplan 2014 staat op pagina 6 en 7 van ‘Werk in uitvoering’.
De heer Ruys (Deventer) vindt dit jaarplan een grote verbetering ten opzichte van het vorige
jaarplan. Niettemin mist hij een paar dingen. Bijvoorbeeld de reflectie: welke activiteiten uit
het jaarplan 2014 zijn gelukt? Wat is goed gegaan, wat niet? Wat gebeurt er op het gebied van
topsport? Op het gebied van talentontwikkeling? Voor topsporttrainingen is in 2014 € 0,00
uitgegeven. Hij zou willen weten wat in 2014 is gebeurd ten opzichte van 2013, en ten
opzichte van de begroting 2014.
De voorzitter zegt toe deze suggesties zeker mee te nemen voor volgend jaar.
In aansluiting daarop meldt Alex de Vries dat het bestuur in de sessies in het land de trends
heeft laten zien, en dat geprobeerd is dit soort zaken inzichtelijker te maken. Elco Gorter
voegt daaraan toe dat de prestaties op topsportgebied wel in het jaarverslag zijn opgenomen.
De bondsvergadering keurt het jaarverslag 2014 goed.
Financieel verslag 2014
Uit de cijfers blijkt dat de NBF in 2014 een goed jaar heeft gedraaid. Er is geld overgehouden.
De liquiditeitspositie is versterkt. Dit komt door incidentele meevallers: o.a. door € 51.000,00
meer subsidie, die in 2015 overigens weer vervalt. Een andere meevaller is dat een
personeelskwestie eerder dan gepland kon worden afgehandeld.
In het verslag zijn twee posten opgenomen:
a.
Reservering voor automatisering (€ 20.000 extra 2014, totaal € 29.000) en
b.
Financiële reserve voor het plan Topsport (€ 31.000,00)
De heer Wagemakers (Financiële commissie) zegt dat het in 2013 slecht ging, en in 2014
beter. Maar: het zijn eenmalige meevallers. Het bestuur zal echt de vinger aan de pols moeten
houden. Hij stelt voor het bestuur decharge te verlenen, want dat bestuur heeft gigantisch hard
gewerkt om op de kosten te besparen.
De heer Ruys vraagt of het klopt dat het resultaat feitelijk € 85.000 bedraagt. Bondsdirecteur
De Vries beaamt dat. Behalve de twee genoemde voorzieningen zal € 40.000,00 naar het
eigen vermogen gaan.
De heer Ruys vraagt waar het geld van de twee voorzieningen zijn geboekt. Waar staan deze
geboekt? Op de resultatenrekening zijn ze niet zichtbaar. Het antwoord luidt: bij Topsport en
bij Verenigingsondersteuning.
De heer Ruys zou de bestemming van voorzieningen graag zichtbaar willen hebben.
Wat de reservering voor automatisering betreft, zegt Edwin van Delden dat een professioneel
ICT-bedrijf wordt ingezet om in het najaar een goed werkend Huisleague programma te
kunnen hebben.
Desgevraagd verleent de bondsvergadering applaudisserend het bestuur décharge voor het
gevoerde financiële beleid in 2014.
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5.b
Visionair meerjarenbeleidsplan
Alex de Vries zegt dat dit meerjarenbeleidsplan een levend document is dat nog niet gereed is
en dat elk jaar een update kan worden verwacht. Hij licht het plan ‘Samen naar de toekomst’
aan de hand van lichtbeelden toe.
De presentatie staat op de website.
Deze presentatie, zegt Alex de Vries, geeft een beeld van waar het bestuur mee bezig is.
Geopperd wordt een wiki te maken, met een koppeling naar bestaande wiki’s. Reactie:
Het is vrij kostbaar om een wiki te maken, en is hoogdrempelig. De verenigingen weten
eigenlijk het beste wat bij de bowlers leeft.
Starten met een bestuurdersforum is geen slecht idee.
Mevrouw Staffeleu (Veldhoven) zou willen dat over dit soort interessante zaken langer
gesproken kan worden dan nu kennelijk is gepland. Misschien moet eerst het huishoudelijk
deel van de agenda voor de lunch worden afgehandeld en de middag gereserveerd worden
voor onderwerp als dit. Als daar behoefte aan is, zegt de voorzitter, dan kan dat volgend jaar
zeker zo worden ingedeeld.
De heer Ruys (Deventer) merkt op dat deze presentatie niet als zodanig op de agenda stond.
Hij had graag vooraf overleg gepleegd met zijn achterban. De presentatie van Alex de Vries is
heel interessant - en ook spreker vindt dit iets voor ‘na de lunch’ -, maar het blijkt niet te gaan
om een meerjarenplan. De voorzitter zegt dat het om de methodiek, een framework gaat.
Stap één, vult Alex de Vries aan, is een ‘stop de persen’, en kijken hoe de NBF zo snel
mogelijk dingen kan veranderen, hoe actief bereikt kan worden dat dingen minimaal
nivelleren.
Ook de voorzitter zegt dat het bestuur geen korte termijn doelen wil stellen, maar een
structurele lijn wil aanbrengen. Die ene slide waarop staat waar de NBF naar toe gaat, is er
niet. Maar wel de slides waarop aangegeven is hoe de NBF er naar toe kan gaan.
Na de zomer gaat het bestuur weer het land in om met verenigingen te sparren over de vraag
hoe de ideeën omgebogen kunnen worden naar concrete plannen.
Herindeling van toernooien
Toernooiorganisatoren vissen doorgaans in dezelfde vijver. De segmentatie moet duidelijk
zijn. Een belangrijke groep mensen op toernooien zijn de huisleaguespelers. Hoe kunnen deze
spelers erbij worden getrokken?
Mevrouw Fievet (Maarssen) weet dat sinds jaar en dag slechts 20% van verenigingsleden
meedoet aan buitenshuis-activiteiten. Het is een utopie te denken dat dat percentage omhoog
kan naar 30 tot 50%.
Als C-toernooien tot 185 gaan, haken veel deelnemers af. Ook staat en valt het allemaal met
het inschrijfgeld. Als dat te hoog is, komen er geen deelnemers.
Dit punt moet duidelijk besproken worden met de toernooi-organisatoren, begrijpt Alex de
Vries. Hij zal hen een enquête toesturen. Vanuit de vergadering wordt gezegd dat die enquête
voor eind september bij de verenigingsbesturen moet zijn.
Alex de Vries wordt met een applaus bedankt voor zijn presentatie.
De voorzitter zegt blij te zijn met de actieve rol die de vergadering bij dit agendapunt heeft
gespeeld. Achteraf gezien had het bestuur dit punt beter moeten aankondigen en de
presentatie al op schrift moeten toesturen.
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5.c
Jaarplan en begroting 2016
Eerste termijn
De heer Douw (SBBS) zegt dat in het jaarplan twee ingrijpende voorstellen staan die eruit
moeten worden gehaald, omdat deze van invloed zijn op het goedkeuren van de begroting.
Het gaat om de contributietarieven en de toernooiheffing.
De heer Ruys (Deventer) mist in het Jaarplan de relatie met de begroting, en met het
meerjarenbeleidsplan. Ook wordt het Topsportplan genoemd, maar spreker kan zich niet
herinneren, dat dit punt in de vergadering is behandeld.
Elco Gorter zegt dat het Topsportplan in december 2014 is gecommuniceerd via de website.
De heer Ruys zegt dat het niet is toegestuurd naar de bestuurders noch naar de leden van de
bondsvergadering. De voorzitter zegt toe dat aandacht besteed zal worden aan het geven van
signalen als belangrijke documenten op de site worden gepubliceerd.
Het geld dat op de begroting staat voor topsport, wordt ingezet voor het topsportbeleidsplan.
De heer Ruys (Deventer) stelt vast dat de contributie wat gaat dalen omdat er minder leden
worden verwacht, en dat bij evenementen meer geld binnen zou moeten komen. Elco Gorter
beaamt dat de verdeling niet te zien is. Punt van aandacht.
De bondsvergadering stemt in met het jaarplan 2016, met inachtneming van de uitzondering
van de twee door Paul Douw genoemde punten.
Omdat het contributievoorstel onderdeel van de begroting is, licht Elco Gorter dit onderdeel
toe.
Voorstel A luidt:
€ 9,00 per deelnemend team aan de NMTL of RTL per speeldag
€ 2,00 per scoreverwerking per persoon voor deelname aan toernooien.
De jeugd gaat € 20,00 betalen. Leden van 18-21 jaar en 65plus € 25,00 en leden van 22 t/m 64
jaar € 30,00.
De heer Douw stelt voor om de bedragen iets te verhogen en de heffing te laten vervallen.
De heer Ruys (Deventer) brengt in herinnering dat het bestuur vorig jaar een voorstel heeft
gedaan met als motto: de gebruiker betaalt. Maar nu gaan recreatie-bowlers betalen voor de
sportpas plus bowler.
Mevrouw Fievet (Maarssen) mist de indexering en adviseert dit na te zien. Tenzij de
indexering in de toekomst niet meer wordt toegepast. De heer Douw is het met haar eens: het
is makkelijk te verdienen geld. Mevrouw Fievet heeft een aantal kritische vragen: als zij vijf
maal meedoet aan een toernooi, moet zij dan ook vijfmaal 1of 2 euro betalen? Er zijn
toernooien waarvoor geen inschrijfgeld betaald hoeft te worden. Wordt de heffing dan toch in
rekening gebracht? Hoe gaat het met de eigen activiteiten van de NBF: zijn de toeslagen dan
ook van toepassing?
Als toernooi-organisator betaalt zij een afdracht van € 180,00 voor het bijhouden van de
scores etc. Gaat die afdracht vervallen?
Gevraagd wordt of op deze manier niet de persoon die het meest bezig is met de sport, wordt
gestraft.
Ook wordt gevraagd waarom de € 9,00 voor de RTL nodig is. Zij regelen immers alles zelf.
De heer Douw vreest dat als het voorstel wordt doorgevoerd, de Commissie Beheer
Reglementen veel werk te verstouwen krijgt. Het gehele sportreglement, de statuten, etc.
moeten worden veranderd. Hij vraagt zich a, of de heffing omhoog gaat of de contributie als
te zijner tijd blijkt dat er te weinig geld is.
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Reactie bestuur eerste termijn
*
De administratieve heffing voor de trioleagues is per toernooi.
Mevrouw Klaassen (Hoogerheide) stelt voor de € 9,00 voor de RTL te maximaliseren.
*
De insteek van de vorige vergadering was, dat degene die het meest gebruik maakt van
de geboden faciliteiten, ook het meest wordt belast.
*
De heffing voor de jeugd is € 0,00 voor het seizoen 2016/2017.
*
Het plan was om voor de sportpasleden contributiebedragen neer te leggen die lager
zijn dan als indexering zou zijn toepast. Voor 2015/2016 wordt wel geïndexeerd. Dit
nieuwe voorstel heeft betrekking op 2016/2017. Daarna (vanaf seizoen 2017/2018)
wordt weer geïndexeerd.
*
Als het om een of twee toernooien gaat die geen inschrijfgeld hanteren (finaledag
Masters 50plus), dan zal het bestuur daar naar kijken.
Huisleagues en verenigingskampioenschappen vallen niet onder de regel.
*
De € 180,00 die de toernooiorganisatoren betalen en de bijdrage die de bowlers
betalen, hebben niets met elkaar te maken.
*
Het bestuur heeft voorstellen gedaan die in de basis goedkoper zijn.
*
Het klopt dat, als deze plannen doorgaan, veel documenten aangepast moeten worden.
Dat zijn de consequenties van het besluit om naar één pas te gaan.
*
Bondsdirecteur De Vries legt uit waarom indexering noodzakelijk is. Een
bowlingvereniging mag daarbij niet vergeleken worden met een organisatie als de
NBF. Alles (huur, kantoorbenodigdheden, energie, etc.) wordt duurder, en het is niet
handig om elk jaar weer te moeten vragen of de contributie in dat opzicht kan worden
bijgesteld. De indexering voor het komend seizoen is overigens maar 1%.
Tweede termijn
De heer Douw wil nog graag antwoord op zijn in de eerste termijn gestelde vraag.
De heer Schweitzer bevestigt dat inderdaad gekozen is voor: de verbruiker betaalt. Maar veel
bowlers spelen vaak èn nationale trioleague èn in toernooien. Zij betalen dan eigenlijk dubbel.
Gevraagd wordt of een vereniging een rekening van de NBF krijgt als de scores zijn
ingediend. Dat zou overigens weer extra personeelskosten voor het bondsbureau betekenen.
Mevrouw Fievet vraagt ook of rekening gehouden is met meerkosten voor administratie als
aan alle organisatoren rekeningen moeten worden gestuurd. Als het motto ‘de gebruiker
betaalt’ leidend is, waarom worden dan geen toeslagen geheven voor huisleagues, interne
leagues, verenigingskampioenschappen? De regionale trioleagues zijn juist in leven geroepen
omdat dat goedkoper voor de bowlers is.
Reactie bestuur tweede termijn.
*
Benadrukt wordt dat de plannen goed zijn doorgerekend. De trioleaguespelers zijn
echt goedkoper uit, behalve als zij meer toernooien gaan spelen.
*
Voor de bijdrage van € 1,00 (of € 2,00) wordt een rekening gestuurd, en daarvoor
wordt geen extra medewerker ingehuurd.
*
Als de penningmeester contributiegeld te kort komt, beslist de bondsvergadering hoe
dat verlies opgevangen moet worden.
*
Voor de € 180,00 die de toernooi-organisatoren betalen, moet de NBF inderdaad meer
diensten, zoals verwoord in de meerjarenvisie, gaan leveren.
5.d
Stemming contributiesystematiek/toernooiheffing
De bondsvergadering gaat akkoord met een mondelinge stemming.
Uit de stemming blijkt dat voorstel A wordt aangenomen met 108 stemmen voor en 83
stemmen tegen. Dit voorstel wordt in de begroting 2017 meegenomen.
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***
Intermezzo – Diploma-uitreiking
Jean Fransen, Ruud Bom, Gaston Merkx en Saskia Lekkerkerk-Glas hebben de opleiding
Trainer niveau 2 met succes afgerond. Onder applaus vanuit de zaal ontvangen zij het
certificaat en bloemen.
De vergadering wordt van 13.05 tot 13.30 uur onderbroken voor de lunch.
***

5.c
Begroting 2016
Op voorstel van de voorzitter keurt de bondsvergadering de begroting 2016 goed.
In dit verband wordt opgemerkt dat de wervingsfolders voor G-bowlen per vereniging aan te
vullen is.

6.A Voorstellen van het bestuur
a.
Finale Stedenontmoeting
Het voorstel luidt om met ingang van 2016 de finale van de Stedenontmoeting maximaal
driemaal achtereen in hetzelfde centrum (de winnaar van het vorige jaar) te spelen.
Mocht hetzelfde centrum voor de vierde maal achtereen winnen, dan wordt de finale in het
centrum van de verliezend finalist van het voorgaande jaar gespeeld.
Ook wordt voorgesteld dat van de tien dames en tien heren nog maar maximaal twee dames
en twee heren per team dubbelleden mogen zijn.
Bij de Ton Zandboer Cup mogen geen dubbelleden meedoen.
Dit onderwerp levert discussie op over de rechten van dubbelleden.
De heer Ruys (Deventer) wijst erop dat voorstel niet papier staat. Het is niet bekend bij de
niet-aanwezige verenigingen. Bij veel verenigingen hebben dubbelleden dezelfde rechten als
de hoofdleden. Zij betalen dezelfde contributie aan dezelfde organisatie. Het is dan moeilijk
uit te leggen waarom zij niet mogen meedoen aan de Stedenontmoeting.
Mevrouw Klaassen ((Hoogerheide) is het met spreker eens.
Besloten wordt dit punt uit te stellen naar volgend jaar.
b.
Weekend toernooien
Het plan is om met name voor de spelers uit de te stoppen nationale vijfmansleaguecompetitie vanaf het seizoen 2015-2016 weekendtoernooien te organiseren (pagina 8 van
Jaarverslag NBF 2014- Jaarplan 2016).
c.
Evenementenplan
Het NBF-evenementenplan wordt op de website gepubliceerd (week 25 of 26).
Het wachten is nog op een paar wijzigingsvoorstellen van de Commissie Beheer
Reglementen.
d.
Wijzigingen Ton Zandboer-cup
Voor dit toernooi worden voortaan uit- en thuiswedstrijden gepland.
Een en ander komt in het Evenementenplan op de website te staan.
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Voorstel van de Commissie Beheer Reglementen (CBR) – Hoofdstuk III van het
Sportreglement
Het gewijzigde Hoofdstuk III van het Sportreglement komt op de site te staan, met het
verzoek daar commentaar op te leveren richting Bondsbureau. Het bureau zorgt ervoor dat de
op- en aanmerkingen bij de CBR komen. Doel is om hoofdstuk III volgend jaar als hamerstuk
in de bondsvergadering te behandelen.
Echter, de CBR en bestuur hebben drie punten die zij vandaag willen behandelen zodat deze
per 1 augustus 2015 van kracht kunnen worden.
e.

De heer Ruys (Deventer) meent dat ook dit punt tevoren op papier had moeten staan. Hij heeft
deze materie niet met zijn vereniging kunnen doornemen. En ook hier: de niet-aanwezige
verenigingen weten van niets.
Mevrouw Fievet (Maarssen) geeft het bestuur in overweging, om – ook al zouden voorstellen
op de NBF site staan – de verenigingen altijd schriftelijk te informeren.
Het bestuur trekt het voorstel terug.

7.

Voorstellen leden → Er zijn geen voorstellen vanuit de leden ontvangen.

8.
Vacatures
a.
Bestuur
De heer A.P. Zandboer wordt unaniem en met applaus herbenoemd tot lid van het NBFbestuur.
Hij neemt hierna even de voorzittersportefeuille over en stelt de vergadering voor de heer
Schut weer voor een volgende zittingsperiode tot voorzitter van het NBF-bestuur te
benoemen.
De heer B. Schut wordt bij acclamatie en met applaus herbenoemd tot voorzitter van het
NBF-bestuur.
Resteert de invulling van de vacature. De voorzitter vraagt wie van de (al dan niet)
aanwezigen, liefst een vrouw, zitting wil nemen in het NBF-bestuur. Vanuit de vergadering
komt geen reactie.
b.
Tuchtcommissie
De heren H.E. Smit en J.J. Broekenhuizen en mevrouw M. van der Louw worden bij
acclamatie en met applaus herbenoemd tot lid van de Tuchtcommissie.
c.
Commissie van Beroep
De heer E. van Meegdes wordt bij acclamatie en met applaus herbenoemd tot lid van de
Commissie van Beroep.
d.
Financiële commissie
De heer Wagemakers (enig lid van de commissie) doet een beroep op de vergadering.
Vandaag is een aantal stukken genoemd, die zeker over twee à drie maanden moeten worden
getoetst. Hij kan dat niet alleen doen. De heer Douw stelt zich beschikbaar.
De heer P. G. Douw wordt bij acclamatie en met applaus benoemd tot lid van de Financiële
Commissie.
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De heer Ten Brink (Heerenveen) merkt op dat ca. twee weken terug een verenigingslid heeft
gevraagd naar de ins en outs van het lidmaatschap van de Financiële Commissie. Hij heeft
daar geen reactie op gekregen.
Het bestuur zegt toe dat dit zal worden uitgezocht. Ook wordt toegezegd dat volgend jaar alle
informatie over bestuurs- en commissielidfuncties op de site wordt geplaatst.

9.
Rondvraag
Mevrouw Staffeleu (Veldhoven) herhaalt dat, nu teruggegaan is naar één vergadering per jaar,
het jammer is dat interessante en belangrijke zaken in elkaar worden ‘gedrukt’, om maar op
tijd klaar te zijn. Misschien is het verstandig om voortaan het huishoudelijk deel van de
vergadering vóór de lunch af te handelen, te lunchen op een ‘normale’ lunchtijd, en na de
pauze inhoudelijk te discussiëren over zaken als het visionaire meerjarenbeleidsplan.
Vanuit de vergadering komen instemmende geluiden.
Punt van aandacht voor het bestuur: het punt is helder.
Gesignaleerd wordt dat RCT’s heel laat geïnformeerd worden. Gevraagd wordt dat eerder en
meer gestructureerd op te pakken.
Dit wordt opgepakt vanuit het Bondsbureau.
Ook de informatie ‘Van de bestuurstafel’ op de website mag concreter. Ook aangeven wat
voor de leden van belang is.
Dit is een punt van aandacht voor het bestuur.
Gevraagd wordt waarom voor dubbelleden een afdracht richting de NBF gedaan moet
worden.
Oorspronkelijk is het dubbellidmaatschap bedacht om spelers voor verschillende
verenigingen aan de Nationale Leagues mee te laten doen. Om te voorkomen dat er twee keer
het volledige NBF contributie afgedragen moest worden is het dubbellidmaatschap
geïntroduceerd. Het past ook in het beleid van ‘de gebruiker betaald’.
Wat de toernooikosten van € 180,00 betreft, wordt voorgesteld om, als daar componenten in
zitten die optioneel zijn, die dan ook optioneel te maken.
Dit wordt meegenomen in de bijeenkomsten met de toernooiorganisaties.
Voorgesteld wordt om het voor alle verenigingen mogelijk te maken dat contributie via de
Stichting IDeal wordt betaald.
Wordt onderzocht.
De heer Cox (Gorinchem) meldt dat de dubbelleden van zijn vereniging ook aan de Ton
Zandboer cup willen meedoen.
Het is een bewuste keuze geweest om alleen hoofdleden hieraan mee te laten doen. Op dit
moment is de mening van de meeste deelnemende verenigingen dat dit de juiste opzet is.
NBF-leden krijgen korting op de Nederlandse kampioenschappen, dus ook op het NK Gbowlen. Mevrouw Fievet denkt dat het een goede zaak zou zijn als de NBF het G-bowlen
inzet als promotie voor zowel niet- als wel NBF-leden.
Dit wordt bekeken bij de organisatie van het NK G-bowlen 2016.
Gemeld wordt dat KPN overweegt kleinere sportbonden te steunen. Wellicht iets voor de
NBF?
Wordt onderzocht.
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Gevraagd wordt of er NBF-bestuursleden zijn die ook verenigingsbestuurslid zijn.
Het bestuur zal dit punt nader onderzoeken.
De voorzitter zegt toe dat via email op de vragen en opmerkingen wordt gereageerd.
Nu is daar geen tijd meer voor omdat de vergaderzaal om 14.00 sluit.

10.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbrengen in deze vergadering waar hij in ieder
geval een beter gevoel aan overhoudt dan aan de vorige.
De vergadering wordt om 14.05 gesloten.
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