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Aanwezig volgens de presentielijst: 

 

Bestuur en personeel Nederlandse Bowling Federatie 

de heer  R.IJ.C. Schut   voorzitter NBF 

de heer J.P. Vasseur   secretaris NBF 

de heer  A.P. Zandboer  penningmeester NBF, erelid en Sportcommissie 

de heer A.H.J. de Vries  directeur bondsbureau NBF 

de heer E. van Delden  bureaumanager, financiële administratie 

mevrouw M. van der Loo  secretariaat 

mevrouw J. van der Meer  managementassistente 

de heer J.J. van der Sar  medewerker bondsbureau 

 

Ereleden, leden van verdienste en commissieleden 

de heer R. van den Bosch  lid van verdienste, trainer/coach, Topsportcommissie 

de heer R. van Buuren  RCT Noord Nederland 

de heer T.C.C.M. Emeleer  RCT Limburg 

de heer J. Krist   erelid 

mevrouw M. van der Louw  Tuchtcommissie 

 

Bericht van verhindering ontvangen van:  

mevrouw N.C.M.J. Fievet  erelid 

de heer J. Heere   erelid 

de heer A. van der Jagt  tuchtcommissie 

de heer J. Klaassen   lid van verdienste 

de heer G. Langhorst   lid van verdienste 

de heer W. Nijmeijer   RCT Noord Holland 

mevrouw C. Pols-van Item  lid van verdienste 

de heer H.E. Smit   Tuchtcommissie 

de heer F. Wagemakers  Financiële commissie 

 

Afgevaardigden met stemrecht: 

Bowlingvereniging   Afgevaardigde 

Barneveld    de heer R. van Ee 

Den Bosch    de heer J. Rijk 

Den Haag Wijndaelerduin  de heer B. van Spronsen 

Deventer    de heer T.C. Ruys 

Drachten De Kaden   de heer A. Broekhuizen 

Eindhoven    de heer J. Rijk 

Haarlem    de heer P. Schweitzer 

Haarlemmerliede   de heer B. Strobbe 
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Haarlemmermeer   de heer J. Krist 

’s Heerenberg    de heer FF.G.J. Robben 

Heerhugowaard   de heer S.A.M. Kos 

Heerlen    de heer J. Moonen 

Krimpen aan den IJssel  de heer S. Brouns 

Oosterhout    mevrouw I. Stikkers 

Sittard     de heer J. Fransen 

Tilburg    de heer A. van Gool 

Veldhoven    de heer M. de Louw 

Venray     de heer H. Bonants 

Zevenbergen    de heer A. van Zitteren 

 

 

Overige afgevaardigden van bowlingverenigingen (zonder stemrecht): 

Almere    de heer A. van der Nagel 

Haarlemmerliede   de heer R. Duijn 

Heerhugowaard   de heer T. Kos 

Haarlem    mevrouw L. van der Voet-Schweitzer 

Krimpen a.d. IJssel   mevrouw Brouns 

Lelystad    de heer R. van Buuren  

Den Haag Wijndaelerduin  mevrouw E. Brittijn 

Deventer    mevrouw I. van Mastrigt 

Veldhoven    mevrouw H. Staffeleu 

Venray     de heer H. Lenssen 

Zevenbergen    de heer F. Lambregts 

   

 

Bericht van verhindering ontvangen van: 

Alphen aan den Rijn 

Heiloo 

Hellevoetsluis 

Middelburg 

Middelharnis 

Mijdrecht 

Schiedam Musis Sacrum 

Spierdijk 

Zwijndrecht 

Stichting tot Bevordering van de bowlingsport 

 

Overige aanwezigen 

de heer E. Hilferink bestuur Nederlandse Vereniging van 

Bowlingondernemers 

de heer D. Dol sporter 

de heer W.G.M.G. Dieteren oud-medewerker en CBR 

de heer W. Wilbrink wedstrijdleider 

de heer J. Homan   wedstrijdleider 

de heer S. van Buuren  organisatie NJTL 

 

 

Verslag:    Marianne van der Stoep 
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1. OPENING  

Met een woord van welkom opent voorzitter Bob Schut de vergadering. 

 

Vaststellen definitieve agenda 

Agendapunt 8a (vacatures bestuur NBF) wordt behandeld bij agendapunt 4. 

 

Verslaglegging 

Het verslag van de bondsvergadering zal voortaan compacter worden opgesteld. 

 

 

2. MEDEDELINGEN 

Superliga met België 

De Superliga gaat dit jaar niet door omdat België de teams niet kan rondkrijgen. Bekeken 

wordt hoe dit project voortgezet kan worden. 

 

Opbrengst/besteding Lottogelden 

De Lottogelden lopen fors terug en NOC*NSF moet maatregelen treffen. Dit jaar bedraagt de 

korting vanuit NOC*NSF 5% over alle categorieën inclusief het algemeen functioneren; 

komend jaar wordt dat 8%. NOC*NSF probeert in 2016 de kortingen te bevriezen.  

In week 27 valt de beslissing over het al dan niet samengaan van Lotto met de Staatsloterij. 

 

WK jeugd 2016 

De NBF zal op verzoek van de heer Ophelders een bidbook uitbrengen. De tekst wordt t.z.t. 

op de website geplaatst.  

 

Stemverhouding 

Vandaag zijn er 19 van de 116 bij de NBF aangesloten bowlingverenigingen aanwezig. 

Afwezig zijn 95 bowlingverenigingen. Er zijn twee verenigingen aanwezig zonder stemrecht 

waardoor het aantal uit te brengen stemmen 137 is (van de in totaal 618 stemmen). 114 

stemmen kunnen niet worden uitgebracht. 

 

 

3. VERSLAG BONDSVERGADERING 9 NOVEMBER 2013 

Tekstueel en naar aanleiding van de inhoud: 

Pagina 3, stemverhouding 

Het bestuur zegt toe dat er nagekeken wordt of de genoemde aantallen (aanwezige 

verenigingen en totaal aantal verenigingen) kloppen.  

 

Pagina 4, grijze leden bv Heiloo 

De informele stand van zaken is redelijk positief, aldus de bondsdirecteur, maar de formele 

stand van zaken is dat er een impasse is ontstaan. De NBF claimt dat de contributie moet 

worden betaald. Het bestuur meent dat royeren van niet-betalende verenigingen geen optie is 

omdat dan de NBF zou ophouden te bestaan. In gesprek blijven is en blijft een betere optie. 

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er zes jaar geleden afspraken zijn gemaakt over 

het niet-betalen van contributie. Voorkomen moet worden dat andere verenigingen het gedrag 

van Heiloo kopiëren omdat het lastig is sancties op te leggen.  

 

Pagina 4, laatste regel 3
e
 alinea 

Het woordje ‘toe’ moet worden geschrapt. 
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Pagina 6, 3
e
 alinea 

‘De heer Rijk (Veldhoven)’ moet vervangen worden door ‘De heer Rijk (Eindhoven)’. 

(tweemaal) 

 

Pagina 8, verenigingsondersteuning 

Opgemerkt wordt dat niet de conclusie mag worden getrokken dat bv Zwijndrecht 

verenigingsondersteuning wil stoppen. 

 

Pagina 9, discussie over brief/brieven Financiële commissie  

De heer Ruys (Deventer) wil het transcript van het gesprek in de vorige vergadering 

horen/lezen om te bepalen of de bondsdirecteur expliciet heeft gezegd dat er sprake is van één 

brief. Het verslag dient namelijk naar zijn mening op dit punt te worden aangepast. 

De bondsdirecteur zegt dat in het verslag precies staat wat er aan de hand is, en stelt voor de 

financiële commissie (vandaag niet aanwezig) te raadplegen.  

Mevrouw Staffeleu roept de discussie van vorig jaar in herinnering over het al dan niet 

veranderen van een brief van de financiële commissie. Zij is het eens met de bondsdirecteur 

en voorzitter dat dit buiten deze vergadering moet worden uitgezocht.  

Afgesproken wordt dat de voorzitter verslag zal uitbrengen over de resultaten van dat 

onderzoek. Er zijn overigens geen richtlijnen over het wel of niet mogen afluisteren van 

geluidsopnames.  

 

Pagina 10, contributieverhoging 

De heer Ruys (Deventer) vraagt naar het ‘alles overziend plan’ dat in deze juni-vergadering 

gepresenteerd zou worden.  

De voorzitter zegt dat het bestuur zich heeft moeten beperken tot crisismanagement omdat de 

contributie niet te verhogen. Hij kan nu geen ander plan bieden dan het jaarplan dat er nu ligt. 

Samen met de twee nieuwe bestuursleden zal het plan voor de verdere toekomst van de NBF 

worden ontwikkeld.  

 

Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en 

vastgesteld. 

 

Voorstel efficiëntere behandeling notulen 

Vanuit de bondsvergadering wordt voorgesteld om - zodra de notulen op de website zijn 

gepubliceerd - aanmerkingen, vragen, wijzigingsvoorstellen etc. direct toe te sturen aan het 

bondsbureau.  

De voorzitter vindt dit een prima voorstel, voornamelijk voor tekstuele wijzigingen. Hij ziet 

het als een tweetrapsraket: naast het vooraf schriftelijk/digitaal reageren blijft de mogelijkheid 

om in de bondsvergadering te discussiëren naar aanleiding van de inhoud van het verslag.  

 

 

4. BESLUITENLIJST BONDSVERGADERING 9 NOVEMBER 2013 

De heer Ruys (Deventer) zegt dat er niet is gestemd over het jaarplan en de integrale 

begroting 2014. Dit punt dient naar zijn mening te worden geschrapt. 

De bondsdirecteur zegt dat inderdaad geen stemming heeft plaatsgevonden maar dat de 

bondsvergadering impliciet de plannen/begroting heeft aangenomen.  

 

4.a VACATURES BESTUUR NBF 
De heren Elco Gorter en Alex de Vries worden bij acclamatie benoemd tot lid van het bestuur 

van de Nederlandse Bowling Federatie.  
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5. JAARVERSLAG 2013, JAARPLAN 2015 EN CONTRIBUTIEVOORSTEL 

2014/2015  

 

* Jaarverslag 2013 

De heer Ruys (Deventer) beschouwt het gepresenteerde jaarverslag als een leuke 

samenvatting maar in vergelijking met voorgaande jaren mist hij veel informatie. Hij noemt 

o.a.: welke activiteiten zijn ten opzichte van het jaarplan 2013 geslaagd, hoe dragen de 

activiteiten bij aan het meerjarenplan, wat is de (financiële) stand van zaken opleidingen, van 

deelname aan toernooien, van ontwikkelingen op het gebied van topsport en 

talentontwikkeling, hoe gaat het met de RCT’s, wat heeft het bestuur in 2013 gedaan? In 2013 

is sprake van 8% ledenverlies. Dat feit, en de oorzaak, worden nergens genoemd.  

 

Mevrouw Stikkers (Oosterhout) vraagt of de bij het punt sportparticipatie genoemde test 

betrekking heeft op het pinfall project. De bondsdirecteur beaamt dit. In Arnhem is een pilot 

uitgevoerd.  

 

Mevrouw Staffeleu (Veldhoven) verwijst naar het voorwoord. Daarin wordt uitgelegd dat met 

diverse verenigingen is gesproken en dat gekeken is wat de recreatiebowler uit zijn/haar NBF-

lidmaatschap kan halen. Zij memoreert dat zij die vraag al jarenlang in de 

bondsvergaderingen heeft gesteld maar het antwoord nog steeds niet heeft.  

De voorzitter zegt dat na het afsluiten van het crisismanagement het bestuur de visie van de 

NBF op papier zal zetten.  

 

De heer Strobbe (Haarlemmerliede) is het eens met de heer Ruys. Het format van het 

jaarverslag is goed maar het is niet toereikend.  

 

De voorzitter geeft aan de geluiden vanuit de bondsvergadering te hebben gehoord. Volgend 

jaar zal op een andere manier met het jaarplan worden omgegaan om aan de geuite wensen te 

voldoen. Het bestuur staat open voor tips vanuit de vergadering.  

De eerste tip komt al direct: plaats op de website tijdig vóór de bondsvergadering een 

aanhangsel van het jaarplan waarin meer informatie is opgenomen.  

 

De heer Zandboer zegt dat hij een tijdje ‘uit de roulatie’ is geweest. Hij wil de financiële 

mensen, de afdeling Wedstrijdzaken en zijn medebestuursleden bedanken voor het werk dat 

zij van hem hebben overgenomen.  

Wat de bestuurssamenstelling betreft, zegt hij dat er nog één vacature is die hij het liefst door 

een vrouw bemenst zou zien. 

 

* Jaarplan 2015 – financiële resultaten 2013 

Samen met de heer Wagemakers van de Financiële commissie heeft het bondsbureau ervoor 

gezorgd dat de cijfers op tafel liggen.  

De bondsdirecteur licht mede aan de hand van lichtbeelden de cijfers toe.  

Hij vraagt bij dit agendapunt graag een applaus voor Willem Dieteren die, na zijn actieve 

jaren nog altijd actief is geweest voor de NBF, met een goede regeling vervroegd met 

pensioen is gegaan. De bondsvergadering voldoet graag aan dat verzoek. 

 

In deze bondsvergadering moet de indexering van 2,77% worden vastgesteld. De contributie 

2014-2015 wordt met dit percentage verhoogd. De bondsvergadering behoeft hiervoor geen 

toestemming te verlenen.  
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Reacties vanuit de bondsvergadering 

De heer Ruys (Deventer) mist in de balans het egalisatiefonds dat vorig jaar in het leven is 

geroepen. Van het batig saldo van € 43.000,00 zou € 20.000,00 in het egalisatiefonds worden 

gestort. Ook signaleert hij dat over het verlies van € 75.000,00 geen woord is gerept. 

De bondsdirecteur antwoordt dat de € 20.000,00 in de reservering 2012 zijn gestopt en dus 

niet meer ‘bestaan’. De heer Van Delden beaamt dat met de accountant en de Financiële 

commissie discussie is gevoerd over de vraag hoe dit opgelost moest worden. In overleg is 

deze oplossing gekozen om te voorkomen dat een nieuwe jaarrekening moest worden 

opgesteld (kosten € 3.000,00).  

 

Voor het negatieve resultaat in 2013, vervolgt de bondsdirecteur, zijn twee oorzaken te 

noemen: de financiële consequenties van het vervroegde afscheid van de heer Dieteren, en het 

feit dat de NBF bij de belastingdienst in de verkeerde sector was ingedeeld. Met 

terugwerkende kracht moest een flink bedrag worden bijbetaald.  

 

De heer Strobbe (Haarlemmerliede) ondersteunt de kritiek van de heer Ruys. Dit soort zaken 

had in het verslag van de Financiële commissie moeten staan, en die commissie had daarover 

een beoordeling moeten geven.  

Het bestuur is het daarmee eens. 

 

Verlenen decharge 
In de statuten staat dat er een financieel verslag moet zijn, ondertekend door alle 

bestuursleden. Dit verslag ontbreekt. Punt van aandacht voor volgend jaar. 

Niettemin verleent de bondsvergadering desgevraagd unaniem het bestuur decharge voor het 

gevoerde financiële beleid in 2013. 

 

Vervolg reacties vanuit de bondsvergadering 

De heer Kos (Heerhugowaard) merkt terecht op dat de categorie G-bowlen ontbreekt. 

 

De heer Ruys (Deventer) vraagt of de begroting 2014 is aangepast omdat de 

contributieverhoging van € 3,00 niet is doorgevoerd.  

Het antwoord luidt dat in 2014 volstaan kan worden met de prijsindexering. In plaats van de 

contributieverhoging is ingegrepen in de kosten (vertrek van de heer Dieteren en het 

magazine). Omdat de begroting 2013 al was vastgesteld is er verschil ontstaan in de post 

personeel tussen begroting 2013 en realisatie 2013. Deze post zal in 2014 lager uitkomen 

evenals in 2015.  

 

De voorzitter stelt vast dat de behandeling van de jaarcijfers 2013 hiermee is afgesloten. 

 

* Jaarplan 2015 

Het bestuur heeft een aantal onderwerpen beschreven en wil één daarvan apart belichten. 

Dat is het aanbieden van één type lidmaatschap. Dat houdt in dat elke bowler overal aan kan 

meedoen, zodat voor zowel vereniging als individuele bowler sprake is van een plus. De 

bondsdirecteur vult aan dat vorig jaar een rondje in Nederland is gemaakt om collectief te 

bepalen wat de beste koers is om de NBF weer toekomst te geven. Antwoord: het 

activiteitenniveau moet hoog blijven; mensen moeten meer kunnen bowlen.  

 

De heer Ruys (Deventer) zegt verrast te zijn door dit voorstel waarvan hij de details graag 

tevoren had gezien. De contributie van de recreatiebowler gaat omhoog, terwijl voor de 

sportbowlers die veel ‘afnemen’ van de NBF de contributie omlaag gaat. Dit is een ingrijpend 

voorstel dat hij met zijn achterban had willen bespreken. 
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De heer Strobbe (Haarlemmerliede) vindt het jammer dat zijn vereniging, bijna de grootste in 

Nederland, niet bij het ‘rondje Nederland’ was betrokken. Hij vraagt waarom juist de 

recreatiebowler door dit voorstel 11% meer contributie moet betalen terwijl de sportbowler 

25% naar beneden gaat. Hij is het volstrekt niet eens met het voorstel.  

 

De heer Rijk (Eindhoven) is het met beide vorige sprekers eens. Hij is ervan overtuigd dat 

veel recreatiespelers absoluut geen behoefte hebben om in een ander centrum te spelen.  

Ook de afgevaardigden van Den Haag Wijndaelerduin, Veldhoven, Almere en Sittard uiten 

hun bezwaren.  

 

De voorzitter constateert dat  

* het bestuur signalen uit het land heeft opgepakt die door deze vergadering beslist niet 

worden gedeeld.  

* dat de vergadering niet tegen het invoeren van één pas is, maar tegen de prijzen die 

daarvoor door sportbowlers en recreatie-bowlers moeten worden betaald.  

* dat de bondsvergadering de details van het voorstel met hun achterban willen 

bespreken. 

 

Uit de stemming bij handopsteking blijkt dat 17 van de 19 bowlingverenigingen in principe 

akkoord gaan met de invoering van één pas.  

Het bestuur komt met een voorstel om de financiering van dat systeem in de begroting 2015 

rond te maken. Dat voorstel moet vóór oktober 2014 bij de verenigingsbesturen bekend zijn 

zodat zij het kunnen behandelen in hun algemene ledenvergaderingen. 

 

* Contributievoorstel 2015/2016 

Het contributievoorstel 2015/2016, onderdeel van de begroting 2015, wordt door de 

bondsvergadering goedgekeurd. 

 

* Begroting 2015 

De heer Ruys (Deventer) mist de onderbouwing en de terugkoppeling met het jaarplan 2015. 

Hij vraagt of wezenlijk iets of niets veranderd in het beleid.  

De voorzitter herhaalt dat er nog geen alles omvattend plan is; dat komt volgend jaar. Buiten 

het contributievoorstel zijn er geen wezenlijke veranderingen in het beleid te verwachten. 

 

De bondsvergadering keurt de begroting 2015 goed. 

 

 

6. VOORSTELLEN BESTUUR 

* Wijzigingen Evenementenplan 

Dit plan staat op de site en behoeft niet in de bondsvergadering aan de orde te worden gesteld. 

 

* Voorstel procedure wedstrijdkalender 

Voorheen werd de wedstrijdkalender in de najaarsvergadering behandeld. 

De heer Zandboer stelt voor om de evenementen in oktober aan de verenigingen te 

presenteren waarna zij daarop kunnen reageren. Daarna volgt dezelfde procedure wat de 

toernooien betreft. 

De bondsvergadering stemt in met deze procedure. 

 

De heer Ruys (Deventer) stelt voor om twee weekenden aan te wijzen waarvan de zaterdag of 

zondag vrij zijn. Op die dagen kunnen dan de verenigingskampioenschappen worden gepland. 

Het bestuur neemt dit idee mee. 

 



 

Bondsvergadering 28-6-2014 

 

8 

De heer Emeleer (RCT Limburg) zou graag zien dat op de dag van de finale van de regionale 

trioleagues geen 50+ evenementen worden gepland.  

De heer Van Delden wijst erop dat eerst de NBF-evenementen worden vastgelegd en dat 

daarna de toernooien worden ingepland. Als dat moet veranderen is dat een besluit van de 

bondsvergadering. De heer Zandboer vult aan dat de NBF heeft aangegeven dat iedereen vrij 

is om tijdens NBF-evenementen toernooien te organiseren.  

 

 

7. VOORSTELLEN LEDEN 

Voorstellen van bv Haarlem, bv Haarlemmerliede en bv Haarlemmermeer 

De verenigingen stellen voor de vastgestelde verhoudingen ten opzichte van de eerste prijs los 

te laten en het zo mogelijk te maken om uitsluitend de eerste prijs te verhogen. 

Het bondsbestuur stelt de bondsvergadering voor dit voorstel goed te keuren zodat de 

organisatoren wat de opzet van het prijzengeld betreft meer vrijheid krijgen. 

De bondsvergadering gaat akkoord met het voorstel dat artikel 539 lid 4 van het NBF 

Sportreglement dienovereenkomstig wordt aangepast. 

 

Het tweede voorstel van de verenigingen luidt om 50% van de betaalde administratiekosten 

terug te betalen als een toernooi wordt geannuleerd. 

Het bestuur ondersteunt dit voorstel niet. De consequentie is namelijk dat de financiële 

gevolgen uiteindelijk worden neergelegd bij de organisatoren die hun toernooien wel kunnen 

laten doorgaan. 

De bondsvergadering stemt bij handopsteking over het voorstel. Het voorstel wordt met grote 

meerderheid afgewezen (drie verenigingen zijn voor, bv Den Bosch onthoudt zich van  

stemming). 

 

Voorstel van bv Tilburg, bv Westerpark, bv Leiden betreffende World Men 

Championships 

Het bestuur is van mening dat dit plan, waarin wordt uiteengezet hoe het mogelijk gemaakt 

kan worden dat zes spelers (zonder coach) op eigen bijdrage kunnen deelnemen aan het WK 

Heren 2014 in Abu Dhabi, niet in de bondsvergadering aan de orde gesteld moet worden maar 

dat het plan bij de Topsportcommissie thuis hoort.  

De voorzitter zegt toe dat hij ervoor zal zorgen dat de criteria betreffende prestatie-eisen in 

week 27 bekend zullen zijn. 

 

Op verzoek van bv Tilburg wordt gestemd over het voorstel om de bondsvergadering te 

vragen akkoord te gaan met de uitzending naar het WK Heren 2014.  

Het bestuur handhaaft het standpunt dat dit voorstel afwijkt van de NBF-agenda maar stemt in 

met een stemming. 

Uit de stemming bij handopsteking blijkt dat acht verenigingen tegen zijn. De andere 

verenigingen onthouden zich van stemming. 

 

 

8. VACATURES 

Tuchtcommissie 

De heer P.A.H. van Rijthoven is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie 

herbenoemd tot lid van de Tuchtcommissie. 

 

Financiële commissie 

De heer F. Wagemakers is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie herbenoemd tot 

lid van de Financiële commissie. Hij heeft het dringende verzoek gedaan om de twee 

vacatures in te vullen. 
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De heer Ruys (ex-lid Financiële commissie) memoreert dat in de vorige bondsvergadering is 

gediscussieerd over de vraag of naast een accountant een financiële eenmanscommissie zinvol 

is. Hij refereert ook aan het feit dat de bondsvergadering destijds niet heeft gereageerd op zijn 

brief over het functioneren van de financiële commissie en evenmin op de brief van ex-lid 

Marti Koedijk. 

 

 

9. AFSCHEID VAN DE HEER J.P. VASSEUR, SECRETARIS 

De voorzitter spreekt Paul Vasseur toe en zegt daarbij dat Paul gedurende zijn achtjarige 

zittingsperiode een fantastische meerwaarde heeft gehad voor de NBF. Hij stelt dan ook voor 

dat de bondsvergadering hem benoemd tot erelid van de NBF. 

De bondsvergadering stemt daar applaudisserend mee in. De voorzitter overhandigt bloemen, 

een oorkonde en spelt Paul de erelid-speld op. 

De heer Vasseur bedankt de vergadering voor de mooie woorden en het gebaar. Samen met 

anderen heeft hij destijds de handschoen opgepakt om de NBF weer uit het slop te trekken. 

Dat is gelukt maar niet zonder de waardevolle en onmisbare medewerking van de mensen van 

het bondsbureau en van de bondsvergadering.  

 

 

10. RONDVRAAG 

Mevrouw Staffeleu (Veldhoven) heeft twee vragen: kan het bestuur voortaan op een eerder 

tijdstip bekend maken wanneer de volgende bondsvergadering wordt gehouden en kan in 

volgende vergaderingen geluncht worden op een ècht lunchtijd? 

Het bestuur beantwoordt beide vragen bevestigend.  

 

De heer Kos (Heerhugowaard) vraagt naar de stand van zaken van het online scoreproject. 

De heer Van Delden antwoordt dat 95% rond is. Als een vereniging behoefte heeft aan uitleg 

komt hij graag langs. 

 

De heer Fransen (Sittard) zegt dat de G-bowlen folder een jaar te vroeg is uitgebracht. Is er 

nagedacht over de criteria: wanneer mag iemand zich inschrijven als G-bowler? Spreker heeft 

nog geen verslag gezien van de bijeenkomst die over G-bowlen is gehouden. 

De heer Van der Sar antwoordt dat wat de criteria betreft de punten momenteel op de i 

worden gezet. Het verslag van bedoelde bijeenkomst wordt opgezocht op het bondsbureau en 

doorgestuurd.  

 

 

11. SLUITING 
Het bestuur, aldus de voorzitter, is ernstig bereid te luisteren naar de tips vanuit de 

bondsvergadering die, als dat mogelijk is, worden ingepast. Hij dankt de aanwezigen voor hun 

komst en participatie. 

De voorzitter sluit de vergadering om 14.15 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


