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NOTULEN VAN DE DIGITIAAL GEHOUDEN BONDSVERGADERING VAN DE
NEDERLANDSE BOWLING FEDERATIE
19 JUNI 2021
van 10.00 tot 12.30 uur

Deelnemers volgens de presentielijst:
Bestuur en personeel Nederlandse Bowling Federatie
de heer Bob Schut
voorzitter
de heer Elco Gorter
penningmeester - topsport
mevrouw Bep Klaassen-van Persie
secretaris
de heer Christian de Boer
marketing & communicatie, wedstrijdzaken
de heer Richard Addae
kandidaat lid bestuur (breedtesport, verenigingen)
de heer Arjan de Vries
de heer Jan Jaap van der Sar
mevrouw José Verberk

directeur bondsbureau - Sportcluster
bureaumanager, topsportcoördinator, opleidingen en
G-bowlen
managementassistente en financiële administratie

mevrouw Wendy Haak

trainer

Ereleden, leden van verdienste en commissieleden en overige deelnemers
mevrouw Lia Fievet
erelid
de heer Jaap Krist
erelid
de heer Ton Zandboer
erelid
de heer Geert Langhorst
lid van verdienste
de heer Frans Wagemakers

financiële commissie

mevrouw Annemieke Bouwmeester
mevrouw Yvonne Jobse
mevrouw Lisanne Houkes

D-bowlen
gebarentolk
gebarentolk

de heer Thomas Dol

NVB

Afgevaardigden met stemrecht:
Nr.
Bowlingvereniging te
6
Deventer
7
Eindhoven
15
Zevenaar
19
Noordwijkerhout
24
Tilburg
29
30
36
37
39
40
50
53
60
71
75
79
83
84

Scheveningen
Den Bosch
Gouda
Heiloo
Spijkenisse
Goes
Haarlemmerliede
Espel
’s Heerenberg
Veldhoven
Medemblik
Venray
Bergen op Zoom
Nieuwegein

Afgevaardigde
de heer Arno Pelgrim
de heer Gert van Spelde
de heer Theo Schoenmakers en mevrouw Ria Bos
de heer George van Kints, voorzitter
de heer Wesley Selier, bestuurslid wedstrijdzaken en
de heer Berry Termeer
mevrouw Eliane Mortiers
de heer Erik Meegdes
de heer Kees Dessing
de heer Richard Meijer
de heer Arie van Duin
mevrouw Marion de Leux
de heer Bert Stobbe
mevrouw Alice Ziel
de heer Andrew Brown
de heer Ramon Hoeks
de heer Theo van der Waal
de heer Peter Roijakkers
de heer Pascal Mortiers
de heer Ruud Stauttener
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95
101
109
126
127
139
140
148
791
798

Sittard
Zutphen
Hoogeveen
Krimpen aan den IJssel
Leiderdorp
Veenendaal
Drachten De Kaden
Maarssen
ESBC Nederland en
Stichting tot bevordering
van de bowlingsport

de heer Maurice Michiels
de heer Marcel van den Bosch
de heer Karel Strijker
de heer Servie Brouns
de heer Rob Overdijk
mevrouw Gerie Hootsen, secretaris
de heer Auke Broekhuizen
de heer Frans Wagemakers

mevrouw Lia Fievet

Met kennisgeving afgemeld:
Nr.
Bowlingvereniging te
9
Haarlem
11
Heerlen
13
Middelharnis
34
Soest
66
De Lier
88
Rijssen
102
Middelburg
115
St. Hubert
124
Barneveld
139
Veenendaal
157
Marum
172
Rijswijk
1303 Zeeuwse-Brabantse SV voor Doven
1304 Doven SV Almere
1307 DBC Purmerend
de heer Abel Zeilstra
de heer Dic Oostdam
de heer Martin de Louw
de heer Adri de Roon
mevrouw Farida Pascoal
de heer Ad Ophelders
de heer Paul Vasseur
de heer Eric Kok

erelid
erelid
erelid
erelid
erelid
erelid
erelid
lid van verdienste

mevrouw Christianne Koopmans

commissie van beroep

mevrouw Mariska van den Bos
de heer Ruud Immink
de heer René van den Bosch
de heer Peter van Zijp
de heer Marcel Pistorius

damescoach
trainer
trainer
trainer
trainer

Verslag:
mevrouw Marianne van der Stoep
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De agenda luidt als volgt:
1.
Opening en mededelingen
2.
Verslag van de bondsvergadering van 10 oktober 2020
3.
Besluitenlijst van de bondsvergadering van 10 oktober 2020
4.
a.
jaarverslag en financieel verslag 2020
b.
verslag financiële commissie 2020
c.
contributievoorstel 2022-2023
d.
jaarplan en begroting 2022
5.
Voorstellen bestuur
*
evenementenplan
6.
Voorstellen leden
*
voorstel wijziging contributiestructuur per 1-9-2022 van Bowlingvereniging Tilburg
7.
Samenstelling bestuur en commissies
a.
tuchtcommissie
*
Geert Langhorst is aftredend en herkiesbaar
*
vacature
b.
commissie van beroep
*
de heer Erik Meegdes is aftredend en herkiesbaar
*
vacatures
b.
financiële commissie
*
vacature
c.
bestuur NBF
*
De officiële zittingstermijn van voorzitter Bob Schut loopt ten einde. Het
bestuur vraagt de bondsvergadering in te stemmen met een verlenging van
zijn voorzitterschap met nogmaals twee jaar.
*
Richard Addae, kandidaat bestuurslid
8.
Rondvraag
9.
Sluiting
___________________________________________________________________________

1.
OPENING en MEDEDELINGEN
Met een woord van welkom opent voorzitter Bob Schut de bondsvergadering en begroet vervolgens
de ereleden, leden van verdienste, commissieleden en de afgevaardigden van de
bowlingverenigingen.
Omdat inmiddels de Nederlandse Dovensportbond in de NBF is geïntegreerd, richt de voorzitter een
speciaal welkomstwoord tot deze nieuwe leden. Zij kunnen dankzij de gebarentolken Lisanne Houkes
en Yvonne Jobse deelnemen aan de bondsvergadering.
Het bestuur van de NBF bevindt zich op het bondsbureau te Veenendaal, samen met medewerkers
van het bondsbureau. Directeur bondsbureau Arjan de Vries neemt vanuit huis deel aan de
vergadering.

Mededelingen
*
Beeldopname van deze bondsvergadering - ‘vergaderdiscipline’ Desgevraagd geeft geen van de aanwezigen aan bezwaar te hebben dat de beelden van deze
vergadering worden opgenomen.’
De voorzitter geeft kort de regels aan voor een goed verloop van deze via Teams te houden
vergadering.
*
Stemverhouding
Hij checkt vervolgens of de aangemelde verenigingen zijn ingelogd. 27 Stemgerechtigde
verenigingen, die in totaal 154 stemmen kunnen uitbrengen, melden zich.
*
Vaststellen agenda
De vergadering stemt in met de toegezonden agenda.
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*
Corona
Uit de persconferentie van gisteravond kan de conclusie getrokken worden dat de bowlingcentra weer
(aangepast) open mogen, en dat de competities weer kunnen starten.
De NBF zal de leden via de website en nieuwsbrieven op de hoogte houden.
*
EK Jeugd Tilburg
Dit kampioenschap gaat plaatsvinden van 11 tot 18 september 2021 in Dolfijn Bowling Tilburg. NBF
en organisatie zijn momenteel bezig met het afronden van de randvoorwaarden.
Mocht dit evenement toch onverwacht moeten worden gecanceld, dan moet Nederland het laten
schieten, en gaat de organisatie volgend jaar naar Frankrijk.
*
In memoriam
De bowlingwereld heeft dit jaar afscheid moet nemen van twee coryfeeën: erelid Jules Heere en lid
van verdienste Paul Douw zijn op 18 februari resp. 28 april helaas overleden.

2.
Verslag van de bondsvergadering van 10 oktober 2020
Bep Klaassen behandelt dit agendapunt en zij neemt het verslag per pagina door.
Pagina 7, 1e alinea
Adrie Gorter (Hellevoetsluis) heeft gevraagd of de verslagen van de gezamenlijke NBF/NVB/NBIoverleggen gedeeld kunnen worden met de bowlingcentra.
Bep Klaassen zegt dat daar geen bezwaar tegen is, en dat in de afgelopen periode vanwege corona
geen bijeenkomsten hebben plaats gevonden. Het volgend overleg is gepland op 2 november 2021.
Pagina 10, Afscheid Ton Zandboer
Ad Ophelders heeft in zijn woorden tot Ton Zandboer opgemerkt dat hij het jammer vindt dat de
digitale bondsvergadering van 10 oktober 2020 zo weinig deelnemers telde.
Het bureau heeft naar aanleiding van die opmerking een enquête onder de verenigingen gehouden
om zodoende te achterhalen wat de reden daarvoor geweest is. De response op die enquête is echter
zo laag, dat het bestuur het antwoord op de vraag schuldig moet blijven.
De bondsvergadering stelt het verslag van de bondsvergadering van 10 oktober 2020 vast.

3.
Besluitenlijst van de bondsvergadering van 10 oktober 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

4.
a.
Jaarverslag en financieel verslag 2020
Jan Jaap van der Sar licht mede aan de hand van de getoonde beelden het Jaarverslag 2020 toe, en
gaat daarbij in op een paar highlights.
*
De NBF heeft veel energie gestoken in de ondersteuning van de verenigingen die in deze
corona-periode veel vragen hadden. Die ondersteuning door de thuiswerkende medewerkers
was mogelijk omdat de NBF thuiswerken gefaciliteerd heeft.
*
De korte lijnen met NOC*NSF zijn gehandhaafd.
*
Op de NBF-website staat een speciale coronapagina.
*
De verenigingsoverleggen zijn online gestart en vinden elke zes weken plaats.
Annemieke Bouwmeester is de drijvende kracht achter de afdeling bowling van de
Gehandicaptensport Nederland. Jan Jaap hoopt dat de verenigingen en organisatoren van toernooien,
evenementen de deuren zullen opzetten voor mensen met een auditieve beperking.
De NBF Awards zijn in 2020 niet uitgereikt omdat er weinig is gebowld.
Het project Slagvaardig Organiseren in de Sport (SOS) is in 2020 opgezet door de overheid en
NOC*NSF.
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Doel is om nieuwe doelgroepen (bijv. fanatieke recreatieve bowlers) aan de verenigingen / NBF te
verbinden.
Vijftien centra hebben inmiddels LaneTalk geïnstalleerd. Op 21 juni 2021 start een mondiale
challenge. De NBF gaat zeker door met dit project.
Wat evenementen betreft, was 2020 een frustrerend jaar, omdat veel initiatieven vanwege corona
moesten worden afgeblazen. Het enige toernooi dat nog doorging, was het EK 50+ nieuwe stijl.
Vragen uit de vergadering
Ramon Hoeks (Veldhoven) vraagt hoeveel mensen meedoen aan LaneTalk. Als uit het
deelnemersaantal blijkt dat bowlers dit leuk vinden, is de app wellicht interessant voor meer mensen,
verenigingen, ondernemers.
Jan Jaap van der Sar antwoordt dat, toen de NBF Christmas Challenge 2020 tien dagen onderweg
was, 90 mensen verdeeld over vijftien centra meededen. Elke dag kwamen er een paar bij, maar de
challenge, die drie weken zou duren, moest dus halverwege vanwege de lockdown worden
afgebroken.
De deelnemers geven aan geen vragen en/of opmerkingen meer te hebben.
Het Jaarverslag 2020 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Financieel verslag 2020
Penningmeester Elco Gorter licht de balans en de verlies- en winstrekening toe.
Helaas moet de NBF interen op het eigen vermogen: het jaar 2020 wordt afgesloten met een negatief
resultaat van €29.756. Elco benadrukt dat dit tekort veel groter had kunnen zijn als geen besparende
acties waren ingezet.
Notities uit de toelichting van Elco Gorter:
Een besparing op personeel was mogelijk doordat na 14 jaar in 2021 afscheid is genomen van
bureaumanager Edwin van Delden.
De besparing bij huisvesting is te danken aan de ledengroei van voornamelijk de NFTU. Binnen het
Sportcluster worden de overheadkosten immers pro rato verdeeld.
Omdat weinig ‘fysiek’ vergaderd is door bestuur en commissies, is ook de post bestuur en commissies
lager uitgevallen dan begroot.
De daling van het aantal leden is de reden van de lagere contributie-inkomsten.
Een plusje is veroorzaakt door de (extra) subsidie vanuit NOC*NSF.
Het totaal aan opbrengsten producten en diensten is veel lager dan begroot.
Reclame-uitingen en advertenties zijn praktisch weggevallen, waardoor de opbrengsten beduidend
lager zijn.
De kosten voor Topsportprojecten zijn heel erg laag.
Voor de kosten van het EK Jeugd was al een deel subsidie ontvangen en ook dit jaar wordt die
subsidie verstrekt als het EK Jeugd doorgaat. Dit evenement blijft wellicht kostenneutraal. Inmiddels
hebben 21 landen zich voor deelname aangemeld.
Vragen en opmerkingen
Frans Wagenmaker (financiële commissie) constateert dat in 2020 het ledenverlies 10% is. Hij vreest
dat ook in 2021 het ledenverlies 10% zal zijn.
Haarlemmerliede is opgevallen dat sprake is een behoorlijke discrepantie tussen de begrote en
werkelijke cijfers. Hoe is een en ander te rijmen met de afspraak om twee jaar € 5,00
contributieverhoging door te voeren?
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De tweede vraag van Haarlemmerliede luidt of de NBF in 2020 gebruik heeft gemaakt van de
ondersteunende maatregelen. De NBF is immers ook ‘een ondernemer’?
Elco Gorter antwoordt dat de verhoging van € 5,00 voor 1/3 in 2019 en voor 2/3 in 2020 staat. In 2019
had de NBF de ambitie om van ledengroei uit te gaan. Die ambitie is er nog, streefgetal blijft ook
staan, de realiteit is anders. Aan de cijfers kan niets meer veranderd worden.
Wat de vraag over ondersteunende maatregelen betreft, verwijst Arjan de Vries naar het bedrag van
€12.478 ‘overige opbrengsten’ in de verlies- en winstrekening. Daarin is de extra overheidssubsidie
opgenomen. De aanvraag wordt in het eerste kwartaal 2021 weer gedaan. Deze bedragen staan niet
in de begroting 2021, ook niet in die van 2022.
De vraag van Bert Strobbe (Haarlemmerliede) of de NBF als ‘douceurtje’ de leden, ondanks het
negatieve resultaat 2020, toch een lichte contributiekorting kan geven, wordt door Elco Gorter
beantwoord. De NBF heeft personen in dienst, met wie contractuele verplichtingen (salarisbetalingen)
zijn afgesloten. Verenigingen hebben geen vast personeel. Het is niet realistisch om bij de huidige
dalende opbrengsten een contributiekorting te verlenen. Het bestuur moet nu zorgen dat de
bowlingbond blijft bestaan.
Arjan de Vries onderschrijft dit standpunt: de NBF zal in 2021 al veel moeite moeten doen om quitte te
kunnen draaien.
Bert Strobbe gaat akkoord met deze uitleg.
Wesley Selier (Tilburg) vraagt of de NBF de verenigingen gaat adviseren over de (on)mogelijkheden
om overheidssteun, bijv. een Taso, aan te vragen. Dit vraagt hij niet specifiek voor Tilburg, omdat
iedere vereniging moet doen wat zij kan om de leden te behouden. Hij denkt dan aan een gratis
openingstoernooi, of een lichte contributieverlaging.
Elco Gorter antwoordt dat een bowlingvereniging als bv Tilburg best kans zou maken op aanspraak op
een Taso-regeling. Maar het blijft lastig omdat een vereniging geen vaste locatie, geen eigen kantine
e.d. heeft. De meeste bowlingverenigingen hebben in de afgelopen periode dan ook vrijwel geen
kosten gehad.
Karel Strijker (Hoogeveen) vraagt of gebruik gemaakt wordt van SponsorKliks. Spreker heeft hiervan
in vorige bondsraadsvergaderingen al gewag gemaakt. Hij vindt dat deze mogelijkheid wordt
ondergewaardeerd.
De voorzitter rondt de bespreking over de financiën af.
De vergadering stemt in met het financiële jaarverslag 2020, het verslag wordt vastgesteld.
b.
Verslag Financiële commissie 2020
Mede op advies van de financiële commissie verleent de vergadering het bestuur decharge voor het
gevoerde financiële beleid in 2020.
c.
Contributievoorstel 2022-2023
Elco Gorter legt het contributievoorstel 2022-2023 ter goedkeuring voor aan de vergadering.
De boete-bedragen voor administratieve verzuimen zijn ongewijzigd en staan op de website.
Lia Fievet (ESBC) verzoekt het voorstel van Tilburg, Den Bosch en Breda tot wijziging
contributiestructuur per 1-9-2022 in samenhang met het voorliggende contributievoorstel te
behandelen.
Het bestuur, zegt de voorzitter, heeft geen tijd gehad om alle consequenties van het voorstel van deze
ingrijpende structuurwijziging door te rekenen. De drie bowlingverenigingen hebben voorgesteld om
een commissie in te stellen die die doorrekening voor haar rekening neemt en daarnaast alle effecten
op processen en doelgroepen. Het bestuur stemt in met dit voorstel. In de volgende bondsvergadering
komt het voorstel voor een wijziging van de contributiestructuur plus de doorrekening daarvan op de
agenda. In de commissie is nog plaats voor twee personen. Geïnteresseerden wordt verzocht per
email contact op te nemen met het secretariaat.
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Omdat de besluitvorming over het voorstel van de drie verenigingen is doorgeschoven naar de
volgende bondsvergadering, vervolgt voorzitter, is de noodzaak om het voorstel in samenhang met
het contributievoorstel 2022-2023 te behandelen, vervallen. Lia Fievet stemt in met deze procedure.
De bondsvergadering stelt desgevraagd het contributievoorstel 2022-2023, inclusief de verzuimboetes vast.
d.
Jaarplan en begroting 2022
Voordat hij het jaarplan en begroting 2022 aan de orde stelt, laat Jan Jaap van der Sar een
animatiefilmpje zien dat zeker een positieve bijdrage zal geven in de communicatie over het nut van
het NBF-lidmaatschap tussen verenigingen en (potentiële) leden.
Jan Jaap licht de ambities 2023 en de acties 2022 zoals verwoord in het jaarplan toe.
Wesley Selier (Tilburg) dankt Jan Jaap voor de toelichting.
Terugkomend op het animatiefilmpje over de waarde van het lidmaatschap merkt hij op dat de
wijzigingsvoorstellen van de drie bowlingcentra daar niet in terugkomen. Hij doelt daarbij specifiek op
het uitschakelen van het onderscheid in leeftijden.
Wesley Selier vraagt of aan het ontwikkelen van een online module voor huisleagues, inschrijvingen
en scoreverwerking van toernooien echt behoefte is? Welke kosten zijn daarmee gemoeid? Gaat de
NBF iets ontwikkelen dat het merendeel van de verenigingen toch al in huis hebben?
Jan Jaap van der Sar antwoordt dat sommige verenigingen moeite hebben met de organisatie van
huisleagues en toernooien. Vaak wordt ook gevraagd de pasgemiddelden up to date te houden. Het
gaat in feite om een gratis module waarin data gecentraliseerd worden en waarin alle data
beschikbaar zijn. Maar als een vereniging dit alles goed geregeld heeft met Excel sheets, dan is dat
uiteraard ook prima.
De voorzitter bevestigt dat er vraag is naar bedoelde module. Hij zegt toe dat via de
verenigingsmonitor gecheckt zal worden hoe groot die vraag is.
Ton Zandboer vraagt hoe de NBF tegenover string technology staat.
De voorzitter antwoordt dat die vraag in de bondsvergadering van 15 juni 2019 al is beantwoord: op
het moment dat banen met string technology door het NBI zijn goedgekeurd, mogen er toernooien op
gespeeld worden.
Jan Jaap van der Sar vult aan dat in het aanmeldingsformulier voor de trioleague een vraag is
opgenomen of de deelnemer al dan niet bezwaar heeft tegen het spelen op banen met string
technology om zodoende de mening van de NBF-leden/teams te peilen.
Richard Meijer (Heiloo) is het met Wesley Selier eens. Zijn vereniging beschikt over eigen, benodigde
software en heeft geen kosten om de scores bij te houden.
Spreker vraagt zich af hoe ambitieus het is om in 2023 12.000 leden te willen hebben. Is dat een reëel
doel, gezien de vergrijzing in de maatschappij?
Elco Gorter zegt dat in 2020/2021 geconcludeerd kan worden dat dat ledenaantal niet haalbaar is. Die
ambitie is uitgesproken in 2018!
Richard Meijer (Heiloo) is de mogelijkheid aan het onderzoeken om via Schoolbowlen meer leden te
werven. Zijn vereniging probeert dat via de gemeente. Hij vreest dat veel leden in de lockdown de
ervaring hebben opgedaan dat zij ook zonder bowlen kunnen leven. Dan, zegt Jan Jaap van der Sar,
moet de NBF zorgen dat zij de weg weer terug naar de bowlingverenigingen, bowlingcentra vinden.
Richard Meijer (Heiloo) wijst erop dat de commissie die de contributiestructuurwijziging gaat
bespreken, ook rekening zou moeten houden met bowlers die niet buiten hun eigen centrum willen
spelen. Wellicht kan de hoogte van de contributie voor die bowlers worden aangepast.
Erik Meegdes (Den Bosch) haakt aan op de vraag van Wesley Selier over de online module. Hij weet
dat sommige centra met een scoresysteem werken dat wellicht niet aansluit op de NBF-module.
Jan Jaap van der Sar zegt dat de NBF al een huisleague-module kent. Daarbij moeten de gegevens
nog worden ingetypt. Als dat nu op een makkelijker manier mogelijk wordt, is dat zeker meegenomen.
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De NBF moet niet de illusie hebben dat voor alle 100 verenigingen een waterdicht systeem ontworpen
kan worden. Gekeken moet worden hoe met de ontwikkelaars van scoresystemen die er nu zijn
(Valcke, Bowltech) geregeld kan worden dat die systemen goed gaan matchen met LaneTalk.
Arno Pelgrim (Deventer) meldt dat in zijn centrum sinds kort LaneTalk is geïnstalleerd. De mensen die
ermee werken, zijn daar positief over. De zomerperiode wordt als pilot gebruikt. Daarnaast zou hij alle
verenigingen willen uitnodigen om eens op een zaterdag te kijken bij een training op banen met string
technology.
En juist vanwege die string technology zou hij graag willen aansluiten bij de commissie die de
contributiestructuur gaat bespreken.
De inschrijving voor de trio leagues loopt tot 1 juli a.s., zegt Jan Jaap van der Sar.
Na de inventarisatie van de enquête-antwoorden, komt het bureau op deze kwestie terug.
Als een bowler zich inschrijft voor een toernooi in Deventer, zal die bowler op string technology banen
moeten spelen. Gezien de ontwikkelingen in het noorden van het land ontkomt een bowler er niet
meer aan om op dit soort banen te spelen.
Ramon Hoeks (Veldhoven) zegt al jarenlang gebruik te maken van de NBF-huisleague-module, die
elk jaar beter wordt. Spreker denkt dat zeker sprake is van meerwaarde als die scores in de NBF-app
ingevoerd kunnen worden. Veldhoven is dus vóór.
Bert Strobbe (Haarlemmerliede) memoreert dat hij in een vorige bondsvergadering heeft gevraagd of
het bestuur/bureau over een plan B beschikken, als het ledental onder de 10.000 komt.
Jan Jaap van der Sar geeft desgevraagd de volgende ledenaantallen: Per 1 januari 2020 8900 leden
en per 1 januari 2021 8030 leden. Er ligt geen plan B klaar.
Erik Meegdes (Den Bosch) komt terug op de string technology in Deventer en zegt het grappig te
vinden dat zo fanatiek gereageerd op wel of niet spelen met deze techniek. Hijzelf speelt ook liever
niet in bepaalde centra, maar een bowler zal wel moeten als hij/zij competities wil spelen: ga gewoon
spelen, of de pin nu aan een touwtje hangt of niet’.
De voorzitter zegt deze overweging zeker te zullen meenemen.
Wesley Selier (Tilburg) meent dat bonden, organisaties, etc. altijd moeite hebben om vijf jaar vooruit te
kijken. De wereld verandert te snel en met een vijf-jarenplanning is men minder wendbaar. Zou die
termijn niet verkort kunnen worden zodat sneller gereageerd kan worden op die veranderingen?
De voorzitter beaamt dat de vraag gesteld kan worden of vijf jaar niet te breed, te lang is. Het bestuur
zal zeker nadenken over de mogelijkheid om ‘de stip op de horizon’ wellicht dichterbij te laten komen.
Jan Jaap van der Sar wijst op de jaarplannen, die gebaseerd zijn op de lange termijn plannen, en
jaarlijks worden opgesteld en vastgesteld.
Begroting 2022
Jan Jaap van der Sar licht de begroting 2022 toe. De begroting is vastgesteld op €0,00, en gehoopt
wordt die in de plus te krijgen.
De vergadering heeft geen vragen over de begroting 2022.
De bondsvergadering keurt het jaarplan 2022 en de begroting 2022 goed.
5.
Voorstellen bestuur – Evenementenplan bowlingseizoen 2021-2022
Christian de Boer behandelt dit agendapunt en licht het Evenementenplan toe,
Aandachtspunten:
Hoofdstuk 7 - Landelijke finale nationale jeugd trio league
In artikel 7.1.1 is bepaald dat de landelijke finale door het NBF-bondsbureau wordt georganiseerd als
in ten minste vier regio’s nationale jeugd trio leagues zijn gespeeld.
Ten opzichte van het evenementenplan van 2020-2021 is het hoofdstuk waarin de landelijke finale
regionale trioleague behandeld werd, verwijderd omdat dit evenement niet meer georganiseerd wordt.
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De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen over het Evenementenplan, waarna het plan wordt
goedgekeurd en vastgesteld, met inachtneming van bovenstaande punten.
Marion de Leux (Goes) stelt vast dat de NBF de regionale trio leagues niet meer organiseert. Kunnen
de regio’s deze leagues wel zelf organiseren en dan de resultaten doorgeven aan de NBF?
Jan Jaap van der Sar zegt dat de NBF geen landelijke finale van de regionale trio leagues organiseert,
maar natuurlijk wel de regio’s blijft ondersteunen bij de organisatie van deze trio leagues.
6.
Voorstellen leden – Voorstel BV Tilburg d.d. 1 juni 2021
De voorzitter meldt dat drie bowlingverenigingen (Tilburg, Den Bosch en Breda) een voorstel hebben
ingediend om de contributiestructuur te wijzigen. Hij vraagt of de indieners het voorstel nog willen
toelichten.
Wesley Selier (Tilburg) neemt deze taak op zich.
Spreker daagt alle verenigingen uit die hierover misschien een ander idee, andere inzichten hebben:
kom deel uit maken van de in te stellen commissie zodat daarin verschillende standpunten naar voren
gebracht worden.
BV Tholen heeft al schriftelijk gereageerd op het voorstel. Die reactie zal aan de commissie worden
doorgegeven.
Namens het bondsbestuur zal Elco Gorter deelnemen. Ook het bondbureau wordt vertegenwoordigd
(Jan Jaap van der Sar). Wesley Selier zegt de deelname van Richard Meijer (Heiloo) op prijs te zullen
stellen. Arno Pelgrim (Deventer) meldt zich voor deelname.
Het meest efficiënt is om de bijeenkomsten digitaal te houden.
De voorzitter benadrukt dat het uiteindelijke voorstel in de bondsvergadering ter goedkeuring zal
worden voorgelegd.
Lia Fievet vindt dat de drie bowlingverenigingen een slecht voorstel hebben ingediend. Zowel in
Maarssen als bij de ESBC speelt een categorie mensen die bij de gehandicaptensport, de stichting
recreatiesport ofwel bij de 65+ behoren. Deze zullen beslist afhaken als het voorstel wordt
aangenomen. Deze wijziging gaat meer leden kosten dan dat het leden opbrengt. Zij is dus tegen het
ingediende voorstel.
De voorzitter herhaalt dat er nog geen voorstel tot wijziging is voorgelegd. Het gaat nu over het
voorstel een commissie in te stellen die de consequenties van de wijzigingen gaat doorrekenen. De
inhoudelijkheid van het voorstel komt pas daarna aan de orde.
Lia Fievet voert aan dat op dit moment voor G-bowlers veel minder georganiseerd wordt dan voor
andere bowlers. De ESBC is de enige organisatie die zich inzet voor 65-plussers. Dat is dus niet de
NBF.
Arjan de Vries denkt dat het wijs is dat bedoelde commissie wordt ingesteld. Hij stelt voor dat iedereen
die dat wil zijn/haar argumenten/overwegingen op papier zet zodat de commissie deze in de
besprekingen kan meenemen. Dan behoeven zij niet direct zitting te nemen in de commissie.
Arjan is ervan overtuigd dat Wesley Selier deze inbreng op prijs zal stellen.
Annemieke Bouwmeester (D-bowlen) is het eens met Lia Fievet en zegt namens de D-bowlers dat het
systeem dat er nu ligt, moet worden aangehouden. Als een ander systeem de voorkeur gaat krijgen,
weet zij zeker dat veel D-bowlers hun lidmaatschap opzeggen.
Christian de Boer zegt toe dat echt rekening gehouden zal worden met de argumenten die vandaag
door de vergadering zijn aangedragen en met de argumenten die nog schriftelijk aangedragen zullen
worden, zodat de commissie de consequenties van een eventuele structuurwijziging goed kan
beoordelen.
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De voorzitter dankt de deelnemers aan deze discussie, en stelt vast dat bedoelde commissie kan
worden ingesteld.

7.
Samenstelling bestuur en commissies
a.
Tuchtcommissie
Geert Langhorst is aftredend en herkiesbaar.
Uit de ‘handopsteking’ blijkt dat de bondsraad Geert Langhorst heeft herkozen tot lid van de
tuchtcommissie van de NBF.
b.
Commissie van beroep
De heer Erik Meegdes is aftredend en herkiesbaar.
Uit de ‘handopsteking’ blijkt dat de bondsraad Erik Meegdes heeft herkozen tot lid van de commissie
van beroep van de NBF.
c.
Financiële commissie
De voorzitter betreurt het dat nog steeds sprake is van een vacature en verzoekt iedereen die enige
affiniteit heeft met werkzaamheden van deze commissie, zich te melden bij het bondsbureau.
d.
*

Bestuur NBF
Herbenoeming Bob Schut tot voorzitter van de NBF

Voor dit vergaderpunt krijgt Arjan de Vries de leiding van de vergadering.
De officiële zittingstermijn van Bob Schut loopt ten einde en volgens de statuten is hij niet herkiesbaar.
Als de bondsvergadering zich houdt aan deze beperkende statuten, moet vandaag afscheid worden
genomen van de voorzitter.
Arjan de Vries zegt dat de Code Goed Sportbestuur allerlei facetten kent. Zo is nog niet duidelijk of de
maximale zittingstermijn van bestuursleden negen of twaalf jaar moet zijn. Volgens het
verenigingsrecht kan het hoogste orgaan van een vereniging - i.c. de bondsraad - besluiten dat de
zittingstermijn van voorzitter Bob Schut wordt verlengd. Dat is dan een rechtsgeldig genomen besluit,
waarmee het bondsbureau en bondsbestuur blij zouden zijn.
Dus, vervolgt Arjan, de vraag aan de bondsvergadering luidt of zij instemt met een verlenging van het
voorzitterschap van Bob Schut met nogmaals twee jaar.
Uit de ‘handopsteking’ blijkt dat de bondsvergadering instemt met de verlenging van de zittingsperiode
van voorzitter Bob Schut met twee jaar.
Bob Schut dankt de vergadering voor het vertrouwen, en neemt de leiding van de vergadering weer
over.
*
Richard Addae, kandidaat bestuurslid
Richard Addae stelt zich voor aan de vergadering en geeft aan waarom hij graag deel wil uitmaken
van het bondsbestuur.
Uit de ‘handopsteking’ blijkt dat de bondsraad Richard Addae heeft benoemd tot lid van het
bondsbestuur van de NBF.

8.
Rondvraag
Arie van Duijn (Spijkenisse) zegt dat zijn vereniging zomerleagues organiseert, waarbij Excel sheets
(League Secretary) worden gebruikt, dus geen LaneTalk. Wat zijn de dan de
ondersteuningsmogelijkheden vanuit de NBF?
Elco Gorter antwoordt dat LaneTalk geen app van de NBF is. Hij kent League Secretary niet, dus hij
moet het antwoord schuldig blijven. Op de vraag of andere verenigingen met League Secretary
werken, komt geen reactie.
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Bert Strobbe (Haarlemmerliede) wil namens zijn bestuur het bondsbestuur en bondsbureau bedanken
voor de inzet in de afgelopen anderhalf jaar. Hopelijk komt deze periode niet meer terug!
Vervolgens komt Bert Strobbe terug op het EK Jeugd in Tilburg. In de bondsvergadering van 15 juni
2019 heeft hij de suggestie gedaan om jeugdleden bij dit evenement een prominente plaats te geven,
zeker bij de finale. Hij stelt nu ook weer voor om jeugdleden uit het hele land, ook de jeugdleden die
inmiddels hebben opgezegd, uit te nodigen om de finale bij te wonen. Vervoer met bussen, eigen
auto’s, taxi’s, etc. Het is kort dag, maar misschien lukt het.
Het derde punt van Bert Strobbe betreft de herstart in de bowlingcentra. Zijn vereniging heeft al
maanden een draaiboek klaarliggen. Gestart wordt met een gratis inspeelweek, met nu als extra een
Welcome back-toernooi, uitsluitend voor de eigen leden.
De voorzitter bedankt Bert Strobbe voor deze positieve bijdragen.
Ramon Hoeks (Veldhoven) vraagt waarom de NBF en NVB in deze afgelopen periode geen digitaal
overleg hebben gevoerd.
Bep Klaassen antwoordt dat normaliter eenmaal per jaar een gezamenlijk overleg tussen NBF, NVB
en NBI plaatsvindt. De NVB heeft eind 2020 te kennen gegeven daar geen behoefte aan te hebben.
De volgende bijeenkomst is gepland op 2 november 2021.
Elco Gorter vult aan dat er uiteraard nog steeds contact is, maar geen structureel overleg.

9.
Sluiting
Bob Schut sluit de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar deelname en inbreng in deze
vergadering en wenst allen een fantastisch seizoen toe.

