
Jaarverslag 2019

De NBF is er 
voor alle bowlers



In 2018 heeft de NBF vijf ambities 
beschreven die zijn gekoppeld aan doelen 
die de bond in 2023 wil bereiken. De 
wereld om ons heen verandert en voor de 
NBF is het de uitdaging om daarin mee te 
bewegen. 

Hiermee is de NBF in 2019 verder aan de 
slag gegaan. Is daarmee de ledendaling 
gestopt? Nee, helaas nog niet. Wel zijn er 
veel zaadjes gepland die in de toekomst een 
mooie oogst kunnen opleveren. Hoe de NBF 
daaraan invulling wil geven is onder andere 
te lezen in het jaarplan 2021. 

In dit jaarverslag doen we aan de hand 
van de vijf ambities en de financiële balans 
verslag van het kalenderjaar 2019: 

 1. De NBF is er voor alle bowlers
 2. De NBF gaat mee met de tijd
 3.  De NBF loopt voorop in 

evenementenorganisatie
 4. De NBF is een stabiele organisatie
 5.  De NBF doet met Team NL Bowling 

mee om de prijzen

Vooraf
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In 2019 heeft de NBF zich voor diverse 
doelgroepen ingezet:

•  De opzet van de NK 2020, “de NK voor 
iedereen”, is concreet gemaakt en de 
inschrijving is in 2019 geopend. Met 
deze nieuwe opzet wil de NBF alle leden 
dezelfde NK-ervaring bieden.

•  De NBF heeft de Koninklijke Nederlandse 
Doven Sportbond (KNDSB) ondersteund 
bij een ledenwerfactie in Arnhem, met 
een nieuwe vereniging en nieuwe leden 
tot gevolg.

•  In 2019 heeft de NBF onderzoek gedaan 
naar voorkeuren van jeugd en jong 
volwassenen. De uitkomsten leverden 
extra input voor de marketingplannen.

•  Het kwalificatietraject van ESBC 
Nederland voor de WK 50+ en EK 
50+ (2020) heeft geleid tot twee 
representatieve teams die Nederland 
op het hoogste podium hebben 
vertegenwoordigd. 

•  Tot een overdracht van het 
bedrijfsbowlen in Nederland is het in 
2019 helaas nog niet gekomen, ondanks 
diverse pogingen van alle betrokkenen.

•  In 2019 heeft de NBF BV 
Noordwijkerhout ondersteuning geboden 
bij het opzetten van activiteitenaanbod 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking, onder andere door te 
ondersteunen bij een subsidieaanvraag 
die uiteindelijk is toegekend.

De NBF is er voor alle bowlers
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De NBF is er voor alle bowlers

Per 31 december 2019 waren 99 verenigingen aangesloten bij de 
NBF. De meeste verenigingen kennen een ledendaling, maar bij 37 
vereniging is het aantal leden gestegen. Dit zijn procentueel gezien 
de drie grootste stijgers:

Top 3 stijgers:
1. BV Tholen   Van 43 leden naar 66 leden, een stijging van 53,49%
2. BV Rijssen   Van 35 leden naar 51 leden, een stijging van 45,71%
3. BV Oss   Van 23 leden naar 33 leden, een stijging van 43,48%

•  In 2019 is de NBF van start gegaan met verenigingsbezoeken, 
waarbij bestuursleden en/of bureaumedewerkers in gesprek 
gaan met het bestuur van de vereniging om te kijken welke 
ondersteuning mogelijk gewenst is.

•  Er zijn in 2019 13 verenigingen bezocht.
•  In 2019 is voor het eerst sinds 2013 weer een verenigingsmonitor 

gehouden, die door 44 verenigingen volledig is ingevuld. 

“De NBF denkt graag met je vereniging mee, 
door samen naar de uitdagingen  

van je vereniging te kijken kunnen er  
nieuwe inzichten ontstaan.”

Ben Bruikman, voorzitter BV Oosterhout
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De NBF is er voor alle bowlers

De NBF biedt aangesloten leden de 
mogelijkheid om trainer of wedstrijdleider 
te worden en zo in een andere rol de sport 
te beleven. In 2019 organiseerde de NBF 
diverse opleidingen en bijscholingen. 

•  Na cursusdagen in Venray en Leiden en 
examens in Veenendaal zijn in 2019 in 
totaal 19 nieuwe NBF-wedstrijdleiders 
succesvol opgeleid.

•  In Leusden is een cursus basisbegeleider 
aangeboden aan 10 leden.

•  5 van hen zijn in 2019 doorgegaan met 
de Level I opleiding en zij hebben die alle 
5 met succes afgerond.

•  In 2019 zijn bondscoaches Marieke de 
Jong, Peter van Zijp en docenten Wendy 
Haak en Ben van Spronsen aanwezig 
geweest bij het ETBF congres in Finland. 
Zo blijft de NBF up to date met de 
laatste ontwikkelingen. Kennis die in 
toekomstige opleidingen aangeboden kan 
worden aan de cursisten.

•  Wendy Haak en Ben van Spronsen 
volgden in Finland ook nog eens de ETBF 
Level III opleiding, die ook door Peter 
van Zijp, Bert Breems en Edwin ten Brink 
succesvol is afgerond.
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De NBF gaat mee met de tijd

Mee gaan met de tijd wil de NBF zowel op 
de baan als er achter, bijvoorbeeld wat 
betreft automatisering en online diensten 
voor onze leden.

•  In 2019 is de NBF een samenwerking 
aangegaan met Lanetalk AB. Dit bedrijf 
biedt een applicatie voor live scoring 
en het bijhouden van statistieken. In 
2019 is in samenwerking met Lanetalk 
en diverse bowlingondernemers getest 
met het opzetten van zgn. Lanetalk 
Challenges. Deze ontwikkelingen krijgen 
in 2020 een vervolg.

•  Binnen Sportcluster Veenendaal is 
helaas vertraging ontstaan bij de 
invoering van het nieuwe CRM systeem. 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden 
die Microsoft Dynamics biedt.

•  In 2019 is het bowlingcentrum van de 
Deventer BV over gegaan op String 
Technology. De NBF is vanaf het eerste 
moment een klankbord geweest voor 
de vereniging en heeft meegedacht 
over de communicatie. Ook is de NBF in 
2019 begonnen met het onderzoeken 
van de gevolgen van deze nieuwe 
technologie. Zowel voor de vereniging 
en de leden als voor de beleving van 
onze sport. 

•  In 2019 is de NBF-app door ontwikkeld, 
wat heeft geleid tot het lanceren van 
een update in 2020.

•  De NBF heeft meer aandacht besteed 
aan het communiceren over haar online 
diensten. Dit heeft geleid tot een 
toename van het aantal gebruikers.
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De NBF loopt voorop in evenementen organisatie

•  In 2019 heeft de NBF veel energie gestopt 
in de voorbereidingen op de NK 2020 en 
de EK Jeugd 2020. Beide evenementen 
wil de NBF aangrijpen om een voorbeeld 
te geven hoe bowlingevenementen anno 
2020 ook georganiseerd kunnen worden.

•  In 2019 heeft een groep Sportkunde 
studenten een nieuw event ontwikkeld: 
Time4Strikes. Een evenement bedoeld 
voor recreatieve bowlers die eens een 
echte wedstrijd willen gooien.

•  Het aantal deelnemers bij teamevents zoals 
de Stedenontmoeting en de Ton Zandboer 
Cup is ook in 2019 teruggelopen. 

•  In 2019 kreeg de YouTube serie ‘Meesters 
van het bowlen’ een vervolg met de 
‘Champions League of Bowling’. De drie 
afleveringen werden samen ongeveer 
7.000 keer bekeken. Daarnaast is de serie 
in Denemarken op televisie uitgezonden.

•  In 2019 heeft de NBF samen met ESBC 
Nederland en vele andere vrijwilligers 14 
evenementen en de Nationale (Jeugd) Trio 
Leagues succesvol georganiseerd. Zie 
onderstaande grafiek voor het verloop in 
deelnemers per event.
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* Bij deze evenementen is het aantal deelnemende teams weergegeven.
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De NBF is een stabiele organisatie

•  In 2019 hebben enkele informele overleggen 
plaatsgevonden met de NVB, de branche organisatie voor 
bowlingondernemers. Het heeft geleid tot een gezamenlijke 
actielijst en gezamenlijk onderzoek onder bowlingondernemers 
in Nederland.

•  In 2019 heeft de commissie evenementen de NK 
2020 ontwikkeld en uitgewerkt en is gestart met een 
ondersteuningspakket voor aangesloten evenementen.

•  De aanvraag voor het NOC*NSF innovatiefonds is succesvol 
beoordeeld, waarmee de samenwerking met Lanetalk verder 
vorm gegeven kan worden.

•  In het NBF bestuur en bij de bondsbureaumedewerkers hebben 
geen wijzigingen plaatsgevonden. 

•  Wel heeft het bondsbureau op de afdeling topsport vrijwillige 
ondersteuning gekregen van Ivon van Weeren.

•  Bert Breems is in 2019 begonnen aan zijn opleiding tot NBF-
docent. Daarmee breidt de docentengroep uit van 2 naar 3.

•  Ook in 2019 kon de NBF rekenen op de inzet van vele 
vrijwilligers! De titel voor vrijwilligers van het jaar is niet 
uitgereikt, omdat de uitreiking verplaatst is naar de NK 2020, 
wat een beter podium lijkt om de vrijwilligers in het zonnetje 
te zetten.

8   |  NBF Jaarverslag 2019



De NBF doet met TeamNL mee om de prijzen

In 2019 slaagde Team NL Bowling er zeker in 
om weer mee te doen om de prijzen:

•  Met 2x goud, 1x zilver en 2x brons heeft 
de U18 de medaillespiegel van de EK jeugd 
2019 gewonnen (samen met Team Finland).

•  Tijdens de EK heren in München heeft 
Xander van Mazijk de bronzen medaille 
gewonnen in het Singles Event.

•  Tijdens de ECC in Ankara heeft Denise 
Blankenzee de bronzen medaille gewonnen.

•  In 2019 werd voor de vierde keer een WK 
50+ georganiseerd, waarbij Nederland 
vertegenwoordigd werd door een complete 
dames- en herenselectie.

•  Ook heeft Team NL Bowling voor de 54e 
keer deelgenomen aan de QubicaAMF World 
Cup, dit keer in Indonesië. Lindsey Paling 
behaalde daar een knappe 13e plek.

•  De begeleidingsstaf van het damesteam is in 
2019 uitgebreid met Mariska van den Bos. 
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Balans
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019*

(na resultaatbestemming)
31-dec-19 31-dec-18

ACTIVA € €
Vaste activa
Materiële vaste activa 35.626 19.519
Totaal vaste activa 35.626 19.519

Vlottende activa
Voorraden 23.961 21.048

Vorderingen en overlopende activa 163.783 143.368
Liquide middelen 166.293 183.223
Totaal vlottende activa 354.037 347.639

Totaal activa 389.663 367.158

31-dec-19 31-dec-18
PASSIVA € €
Eigen vermogen
Algemene reserve 115.081 121.956
Totaal eigen vermogen 115.081 121.956

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva 274.582 245.202

Totaal passiva 389.663 367.158

*Gevolgen corona virus
Na balansdatum is Nederland als 
onderdeel van een wereldwijde 
crisis ernstig geraakt door het 
Corona virus. Deze crisis zal 
ook gevolgen hebben voor deze 
vereniging. Op het moment van 
opstellen van dit jaarverslag zijn 
de volgende gevolgen bekend:
 
•  Omzetverlies van 25%. Hiervoor 

is reeds een aanvraag gedaan 
om gebruik te kunnen maken 
van de NOW-regeling.



 Verlies- en winstrekening

Resultaat           Begroting           Resultaat           
Kosten organisatie 2018 2019 2019

Personeel 276.785 267.600 278.941
Huisvesting 25.377 26.700 23.475
Bureau & organisatie 77.100 65.000 61.311
Bestuur, commissies 7.191 8.500 4.343
Districten 440 1.000 5.425

Totaal 386.014 368.800 373.494

Opbrengsten organisatie 2018 2019 2019
Doorberekende personeelskosten 147.078 112.700 143.059
Contributies 286.739 285.000 287.995
Subsidies 79.834 95.000 102.148
Overige opbrengsten 58 100 0

Totaal 513.710 492.800 533.203

Kosten producten en diensten 2018 2019 2019
Magazines 41.191 46.000 34.436
Marketing en PR 6.582 7.000 11.703
VO 74.481 70.500 63.352
NBF Evenementen 150.215 139.750 142.585
Opleidingen 42.711 42.500 53.405

Totaal 315.181 305.750 305.481

Opbrengsten producten en diensten 2018 2019 2019
Magazines 27.613 34.000 33.587
VO en ledenservice 30.000 0 0
NBF Evenementen 165.473 165.500 159.893
Opleidingen 3.605 5.000 1.020

Totaal 226.691 204.500 194.500

Projecten 2018 2019 2019
Jeugd 12.756 13.000 8.343
Topsport evenementen 31.330 43.000 40.531
Topsport trainingen 12.617 7.000 6.729

Totaal 56.703 63.000 55.603

Resultaat -17.497 -40.250 -6.875
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Controleverklaring Accountant
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Controleverklaring Accountant

13   |  NBF Jaarverslag 2019



nbf.bowlen.nl

Nederlandse Bowling Federatie
Landjuweel 62, 3905 PH Veenendaal
Postbus 326, 3900 AH Veenendaal

Nederlandse Bowling Federatie

nbfbowlen

@NBF_Bowlen

Foto’s van Bruis van Leeuwen, Mariska van Maaren 
en Ben van Spronsen

Code Goed Sportbestuur
De Nederlandse Bowling Federatie heeft zich geconformeerd 
aan de Code Goed Sportbestuur. Het doel van deze 
door NOC*NSF ontwikkelde code is het waarborgen 
van de bestuurlijke integriteit en transparantie van de 
georganiseerde sport. Door het bestuur zijn de dertien 
aanbevelingen voor goed sportbestuur opnieuw nagelopen. 
Hiermee samenhangende reglementen zijn gecheckt op 
actualiteit, waarna geen wijzigingen nodig bleken te zijn.


