
Volwassen omgaan met een moeilijke boodschap 
 
Het is inmiddels oud nieuws. De Bondsvergadering van de NBF ging in juni in Harderwijk akkoord met 
een fikse contributieverhoging van tien euro. Een verhoging die in twee etappes wordt doorgevoerd. 
Vijf euro met ingang van het seizoen 2019-2020 en nog eens vijf bij het begin van het bowlingseizoen 
2020-2021. 
 
Een forse ingreep die eigenlijk ook direct duidelijk maakt dat de bowlingfederatie eerder met een 
contributieverhoging naar de Bondsvergadering had moeten komen. Een constatering die door Arjan 
de Vries, directeur van de NBF en het Sportcluster Veenendaal, wordt onderschreven: ’Als je, zoals de 
NBF, eigenlijk al drie jaar rode cijfers schrijft, weet je natuurlijk al een tijdje dat er wat moet gebeuren 
om de dienstverlening aan de leden op peil te houden. Zeker omdat de inkomsten bleven teruglopen. 
Aan de andere kant: het lukte toch steeds weer om door tussentijdse subsidies redelijke financiële 
resultaten te boeken. Daarbij hadden we bovendien de hoop dat de introductie van één bowlingpas 
financieel een serieuze plus zou gaan opleveren. Omdat het voor bowlers en bowlsters veel 
eenvoudiger werd om aan toernooien en competities buiten de eigen bowling mee te doen. Door dat 
te doen zouden zij daarmee voor extra inkomsten zorgen. Dat is echter nooit gebeurd. En ook al 
omdat het aantal leden bleef zakken en de NBF steeds minder aan structurele subsidies ontvangt, 
moesten we wel met een contributieverhoging naar de leden toe.’ 
 
Volwassen 
De reactie van de door de Verenigingen gevormde Bondsvergadering wordt, in navolging van NBF-
voorzitter Bob Schut, door De Vries ’constructief en kritisch’ genoemd. Maar vooral: ’Je kunt de 
opstelling van de vergadering, van de verenigingen, eigenlijk alleen maar heel volwassen noemen. 
Terwijl ze van het NBF-bestuur toch geen gemakkelijke boodschap kregen om mee naar hun leden te 
gaan. We hebben de verenigingsbestuurders daar natuurlijk wel zo goed mogelijk bij geholpen. Het 
memo waarin we uitgebreid hebben toegelicht wat we als bowlingfederatie hebben gedaan om 
ondanks de teruglopende financiële mogelijkheden dezelfde dienstverlening te kunnen blijven 
aanbieden. Dáár hebben we gesneden, dáár hebben we bezuinigd, dáár hebben we de zaken iets 
anders aangepakt. Maar ook: daarom en daardoor is er de laatste jaren veel minder geld binnen 
gekomen en zijn de problemen ontstaan. Een heel duidelijk, overzichtelijk en vooral eerlijk verhaal 
waar de verenigingsbestuurders niet alleen mee aan de slag konden gaan, maar waarmee op de 
eigen vergaderingen ook de eigen leden konden worden overtuigd van de noodzaak van de 
contributieverhoging.’ 
 
Voordat het onderwerp op de Bondsvergadering officieel aan de orde kwam, hadden De Vries en zijn 
mensen eerst nog veel meer energie gestopt in het informeren van alle betrokkenen. De Vries: ’Het 
uitgebreide memo was belangrijk, maar niet meer dan een eerste stap. Zo’n stuk levert vragen op en 
die moesten in de aanloop naar de vergadering ook kunnen worden gesteld.’ Die mogelijkheid was er 
tijdens drie thema-avonden die aan de vooravond van de Bondsvergadering werden gehouden. De 
NBF-directeur: ’We hadden die avonden in twee delen verdeeld. In het eerste deel konden 
verenigingen hun vragen kwijt en hebben wij onze uiterste best gedaan zaken nader uit te leggen, nog 
meer inzicht te verschaffen over het voorstel waarmee we naar de vergadering wilden gaan. En 
daarna was er voor de bestuurders ruimte om met suggesties te komen. Hoe zouden we als NBF 
financieel meer armslag kunnen krijgen? Maar vooral, op welke wijze zouden we als organisatie 
anders, of meer kunnen bezuinigen waardoor de contributie mogelijk minder verhoogd zou kunnen 
worden? Ja, er kwamen wel wat alternatieven voorbij. Het magazine Bowlen.nl afschaffen, minder 
geld naar de topsport, personeel eruit. Ook op die voorstellen hebben wij weer gereageerd. Op die 
manier gingen de bezoekers van die thema-avonden echt goed geïnformeerd naar huis.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blij 
Bij menig bowlingvereniging werd vervolgens weer uitgebreid gediscussieerd over de door de NBF 
voorgestelde contributieverhoging. Vergaderingen die ook weer tot acties leidden. Van de BV 
Haarlemmermeer, bijvoorbeeld. Die vereniging kwam met een zeer uitgebreide schriftelijke reactie en 
stelde zelfs in een eigen stuk de NBF-begroting op onderdelen bij. Dit overigens niet na zowel 
telefonisch als schriftelijk opnieuw uitvoerig te zijn bijgepraat over de gang van zaken en de 
(on)mogelijkheden van de NBF. De Vries: ’Van die reacties kan ik echt alleen maar blij worden. Een 
vereniging die op een prettige manier zo constructief meedenkt en ook zo enorm zijn best doet om 
met alternatieven te komen. Dat is heel erg mooi. Die wil je ook helpen, dus steek je veel tijd en 
energie in antwoorden op gestelde vragen. Dat hoort. Zeker als het over zo’n belangrijk punt gaat. 
Daarom hebben we ons contributievoorstel in dat voortraject ook zo uitgebreid behandeld en 
toegelicht.’ Waarna dus in Harderwijk tijdens de Bondsvergadering ’de democratie zijn werk moest 
doen’. De Vries: ’Ook daar hebben we natuurlijk eerst de hele exercitie nog een keer gedaan, omdat 
lang niet iedereen de thema-avonden had bezocht. En daarna hebben we de voorstellen in stemming 
gebracht. Dan ben je uitgepraat en moet er worden gestemd.’ 
 
Het meest verregaande voorstel, een contributieverhoging van tien euro ineens met ingang van het 
seizoen 2019-2020 redde het op een stem niet, de minder verregaande (tweemaal een verhoging van 
vijf euro, verspreid over twee jaar) werd met ruime meerderheid dus wel aangenomen. De Vries: ’Een 
overwinning? Nee, dat woord zou ik zeker niet willen gebruiken. Ik zie veel liever Xander van Mazijk 
wereldkampioen worden, of Dafne Schippers, dan heb je het over een overwinning. Maar in zekere zin 
absoluut wel een succes. Dat je als bestuur en bondsbureau een heel lastig bericht op een keurige 
manier naar de leden hebt gebracht, dat de hele exercitie in een positieve sfeer is verlopen en dat we 
er uiteindelijk in zijn geslaagd verreweg de meeste verenigingsbestuurders te overtuigen van de 
noodzaak van deze verhoging. Dat zij er dus vertrouwen in hebben dat ze ook hun bestuur, hun leden 
dat duidelijk kunnen maken. En het is helemaal een succes omdat je er met z’n allen in bent geslaagd 
om de organisatie zoals die nu staat, met de bijbehorende dienstverlening op dit niveau te handhaven. 
Iets dat anders zeker niet zou zijn gelukt. Wat er was gebeurd als de Bondsvergadering anders had 
beslist? Eigenlijk heel eenvoudig. Dan was er een enorm gat gevallen van zo’n 50.000 euro en 
hadden we zeker in het personeelsbestand moeten snijden. Had de NBF dus aanzienlijk minder voor 
zijn leden kunnen doen.’ 
 
Drie jaar 
Met die onmiddellijke dreiging mag dan zijn afgerekend, dat betekent niet dat de NBF en de 
bowlingverenigingen die die federatie vormen, maar rustig achterover kunnen gaan leunen. Arjan de 
Vries: ’Dat lijkt me geen goed idee. Zoals de situatie nu is, kunnen we ongeveer drie jaar door. Dan is 
er ook nog rekening gehouden met een verdere terugloop van leden. Maar dat moet je natuurlijk niet 
willen. De taak van de georganiseerde bowlingwereld is om de komende drie jaar de terugloop in 
leden te stoppen, de zaak te stabiliseren en als het maar even kan het ledental weer te laten stijgen. 
Lastig, natuurlijk. Maar niet onmogelijk. Het aantal recreanten dat wel eens bowlt, is gigantisch. De 
vijver is er. En ook: elke sportbond heeft te maken met grijze leden. Ook de bowlers. Daar liggen 
eveneens kansen.’ Een tweede spoor waarop wellicht winst te boeken valt, is dat van de externe 
geldschieters. De door De Vries geïnitieerde NBF Business Club bijvoorbeeld: ’Daar geloof ik heilig in. 
Er is al redelijk wat belangstelling voor. En het uitgangspunt is heel erg goed. NBF en ondernemer 
sluiten een overeenkomst en de bowlers, de leden van de clubs genieten de voordelen. Heel 
concreet, duidelijk en loyaal. Met andere woorden: lid zijn van een bowlingvereniging wordt nog 
voordeliger en daardoor aantrekkelijker.’ De NBF en de bowlingverenigingen moeten ook wel, weet De 
Vries. ’Over drie jaar weer naar de verenigingen toe om opnieuw over een contributieverhoging te 
spreken? Wat mij betreft niet. En dan weet ik echt wel dat de contributie richting NBF in vergelijking 
met andere sportbonden echt betrekkelijk laag is, dat er relatief zelfs veel wordt geleverd door de NBF 
en het Sportcluster, maar je moet het niet willen. Je kan de contributie gewoon niet ongestraft blijven 
verhogen.’ 
 
En dus moet er actie worden ondernomen. Beter gezegd, moet er op verschillende fronten worden 
gewerkt. Door de NBF in Veenendaal, door de verenigingen. Of nog beter: in combinatie, 
samenwerkend. Arjan de Vries: ’De verenigingen en de NBF moeten op een of andere manier dichter 
bij elkaar komen dan nu het geval is. Er is nu goed contact met een aantal verenigingen. Maar 
eigenlijk moet dat goede contact er met alle verenigingen zijn. Een op een met elkaar praten, duidelijk 
maken wat je voor elkaar kan betekenen, acties samen uitwerken. Elkaar versterken. En dat dan weer 
delen met de andere verenigingen. Ik zeg maar wat. Daar in Leiden doen ze dat met dat ziekenhuis. 



En het werkt. Is dat ook iets voor een andere vereniging? Niet afwachten wat er op je af komt. Maar 
opzoeken en het idee verspreiden, zeg maar.’ Lastig, in een situatie waarin je als overkoepelende 
organisatie niet altijd even goed op de hoogte bent van wat er in het land leeft. De Vries: ’Geen kritiek 
hoor, dat is het punt niet. Maar het is gewoon zo dat er verenigingen zijn die allang blij zijn dat ze de 
eigen broek kunnen ophouden. Die je dus niet bij vergaderingen of andere bijeenkomsten tegenkomt. 
Of het een idee is om als NBF, met bestuur en medewerkers, een keer alle verenigingen langs te 
gaan om alles eens goed door te nemen? Absoluut. Een op een, of met twee, drie verenigingen 
tegelijk. Ik ben ervoor. Ben er ook heilig van overtuigd dat je op die manier de bowlingsport in 
Nederland weer sterker maakt.’ 
 
Ondernemers 
Een bowlingsport waarin de bowlingondernemers in Nederland vanzelfsprekend ook een grote rol 
vertolken. Zonder de banen van de ondernemers geen sport. De Vries: ’Zo is het maar net. De 
ondernemers horen er aan alle kanten bij. Daarom zoeken we ze ook regelmatig op, net zoals nu met 
de NBF Business Club. Niet als brancheorganisatie natuurlijk, daar is de Nederlandse Vereniging van 
Bowlingondernemers voor.’ Een NVB waar De Vries en zijn NBF graag mee samen willen werken, iets 
wat in de praktijk echter niet altijd even goed van de grond komt: ’Alle betrokkenen willen wel, maar 
blijkbaar zijn de belangen vaak toch anders. En natuurlijk is de ene bowlingvereniging de ander niet, 
en lijkt de ene ondernemer ook niet op zijn collega. Jammer, absoluut. Het zou zoveel zaken 
gemakkelijker maken als je collectief afspraken kon maken. Maar het besef dat samen optrekken 
eigenlijk altijd beter is, is er gewoon niet altijd even goed. Individueel niet, als organisaties ook niet. 
Zowel de NBF als de NVB heeft hiermee te kampen. Hoe goed zou het zijn als NVB en NBF samen 
een stip op de horizon zouden zetten en samen zouden afspreken: daar gaan we voor! Over vijf jaar 
willen we er zijn. Over tien jaar desnoods. En dan moet collectief iedereen meedoen. Het zou het 
bowlen en de bowlingsport zoveel krachtiger in de markt zetten.’ 
 
 
Groei NTFU enorm voordeel voor Sportcluster 
De NBF staat niet alleen als het om teruglopend ledental en de veelal bijbehorende financiële 
problematiek gaat. Arjan de Vries behoeft alleen maar naar het eigen Sportcluster in Veenendaal te 
kijken om het beeld dat de georganiseerde sport leden inlevert bevestigd te krijgen.  
 
De onderwatersporters van de NOB, de dammers van de KNDB zien, met de binnen de NBF 
verenigde bowlers, het ledental teruglopen. Alleen de vierde partij binnen het cluster, de Nederlandse 
Toerfiets Unie (NTFU), groeit nog steeds. Drie van de vier bonden teren derhalve in op leden. ’En 
landelijk ligt de verhouding waarschijnlijk nog wat ongunstiger’, doet De Vries er nog een schepje 
bovenop. ’Het klopt dat het aantal bij NOC*NSF aangesloten sportbonden de laatste jaren redelijk 
gelijk is gebleven. Maar dan wordt voor het gemak wel vergeten dat de sportvisserij nog niet zo heel 
lang deel uitmaakt van het NOC*NSF. Zonder die 560.000 sportvissers zou het beeld wel iets minder 
positief zijn.’ 
 
Dat de NTFU wel groeit, is overigens een enorm voordeel voor alle in Veenendaal verzamelde 
bonden. De som van het totaal aan kosten verandert immers niet. Het is een kwestie van herverdelen 
binnen het al geheel gefinancierde Sportcluster. Voor de fietsers wordt wat meer gecreëerd. Ze 
groeien, dus is er meer plek nodig, zijn er meer mensen nodig die samen, om maar weer iets te 
zeggen, ook meer gebruik maken van de kopieerder en het koffiezetapparaat. Terwijl de drie andere 
bonden in groei afnemen dus hun aandeel in de overhead afneemt. De Vries: ’En wat die andere 
bonden dan samen minder moeten afrekenen aan het eind van het jaar, draagt de NTFU meer bij. 
Maar die bond krijgt dan ook meer geld binnen en behoudt verder alle voordelen van het Sportcluster. 
Zou de NTFU niet in het Sportcluster zitten dan zouden ze de groeiende overhead aan externen 
moeten betalen. Op deze manier blijft het geld in het Sportcluster circuleren. Toen ik het cluster 
bedacht, had ik dit scenario natuurlijk niet voor ogen. Dan denk je aan groei. Maar het is nu duidelijk 
een enorm extra voordeel gebleken. Waar de vier sportbonden zouden staan zonder het Sportcluster 
Veenendaal? Dat hoef je niet tot achter de komma uit te rekenen. Het was, omdat we nu wel zoveel 
diensten en kosten kunnen delen, met alle vier absoluut een heel stuk minder gegaan.’ 
 
 
 
 
 



[in kader] 
 
NBF levert in 
Schreef de NBF in 2014, met een bedrag van 40.000 euro waar het over de financiële resultaten ging, 
nog overtuigend zwarte cijfers, dat is daarna heel snel minder geworden. In 2015 was er nog een klein 
plusje (8.000 euro), daarna volgden ’minnen’ van 21.000 (2016), 33.000 (2017) en een verwachte min 
van 24.000 dit jaar. Op zich al desastreuze cijfers, die mede door de samenwerking binnen het 
Sportcluster Veenendaal nog enigszins binnen de perken zijn gebleven. Die samenwerking levert de 
NBF jaarlijks circa 30.000 euro voordeel op, ten opzichte van de laatste ’stand alone’ situatie van de 
NBF, in Nieuwegein. Terwijl de NBF daarbuiten ook nog fors heeft kunnen meeprofiteren van ad hoc 
subsidies die door het Sportcluster werden verworven. 
Voorts heeft de NBF de laatste jaren eveneens fors bezuinigd op personeelskosten (van 325.000 euro 
in 2010 naar 262.000 – prognose 2018) en zijn de kosten van het nu in eigen beheer uitgegeven 
magazine (door gestegen advertentie-inkomsten en gedaalde productiekosten) teruggebracht van 
70.000 euro in 2009 tot 12.000 euro dit jaar (prognose). Stuk voor stuk bezuinigingen waartoe bestuur 
en directie van de NBF toe zijn gedwongen door de sterk verminderde inkomsten uit contributie en 
subsidies. Het ledental daalde van bijna 14.000 in 2010 naar 9.631 in 2017, terwijl de 
topsportsubsidies van NOC*NSF in 2017 tot nul waren gereduceerd (was nog 53.537 euro in 2013) en 
de structurele ledensubsidie in acht jaar tijd bijna met een ton is verminderd (175.000 euro in 2010, 
80,000 in 2018 – prognose). 
 
 
 
 


