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Beste mensen, 

In de afgelopen dagen zijn er weer de nodige ontwikkelingen rond de Corona crisis geweest. In deze brief 
vraag ik u meerdere malen om een reactie. Ik hoop dat u daar gehoor aan wilt en kunt geven. Alvast dank 
voor uw medewerking. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Het bestuur zal zodra de mogelijkheid zich voordoet een ALV uitschrijven. Er is op onze vergaderlocatie in 
De Meern een zaal gehuurd voor 13 juni. Het is maar zeer de vraag of we dan al met zo ’n grote groep 
mogen vergaderen. Mocht dat niet het geval zijn dan schuift de vergadering door naar september. 
Intussen komt er een noodwet waarin geregeld wordt dat een ALV en soortgelijke besluitvormende 
vergaderingen ook digitaal gehouden mogen worden en dat er  op die manier ook de besluiten kunnen 
genomen worden die juridisch houdbaar zijn. Volgens de meeste statuten mag dat nu niet. 
Statutair moeten wij voor 1 juli de jaarrekening 2019, het jaarverslag 2019 en de begroting 2020 
vaststellen. De andere punten die op de agenda van de ALV staan kunnen doorschuiven naar een later 
tijdstip.  
Ik heb nu enige ervaring met digitaal vergaderen. Ik denk niet dat de inspanning om die manier van 
vergaderen te regelen, opweegt tegen de voordelen. Het bestuur stelt daarom de volgende procedure voor: 

- Elke vereniging kan tot 30 april vragen indienen over de jaarrekening 2019, jaarverslag 2019, begroting 
2020 en verslag van de kascontrolecommissie. De stukken zijn in uw bezit maar kunnen uiteraard op uw 
verzoek nog weer opgestuurd worden. U kunt de vragen naar mij of de penningmeester mailen.  

- Het bestuur zal de vragen in de eerste helft van mei beantwoorden. Uiteraard krijgen alle verenigingen de 
vragen en de antwoorden toegestuurd. 

- Daarna zullen wij u vragen of u schriftelijk wilt instemmen met het vaststellen van bovengenoemde stukken 
en het bestuur decharge wilt verlenen. 
 
Willen de besturen die niet kunnen instemmen met deze procedure dat per omgaande aan het 
bestuur laten weten? 
 
Zaalhuur 
Van het NOC*NSF kregen wij de volgende informatie over het betalen van huur voor de sporthallen / 
terreinen.  
Uitstel van huurbetaling  
Uit de signalen die wij ontvangen blijkt dat er verschillende interpretaties zijn van het advies van de 
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan de gemeenten over hoe om te gaan met het innen van huur 
voor gemeentelijke sportaccommodaties. Omwille van de zuiverheid lijkt het ons goed daar helderheid in te 
scheppen. Eerder heeft NOC*NSF, via de VSG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  
opgeroepen het innen van huur voor sportaccommodaties te bevriezen. De VSG heeft dit signaal namens 
NOC*NSF overgebracht en neemt daar zelf een iets genuanceerder standpunt over in. De  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
VSG adviseert de gemeenten om huur nog wél in rekening te brengen met daarbij ook direct de 
mogelijkheid voor uitstel van betaling.   
Mochten er lokaal toch problemen ontstaan rond de huur of andere Corona gerelateerde zaken waar de 
gemeente bij betrokken is, geef dit dan (zo specifiek mogelijk) aan ons door via de accountmanager. Op 
ons verzoek zal de VSG dan hierover in gesprek gaan met de betreffende gemeente.  
  
U kunt eventuele problemen aan mij doorgeven en ik zal zorgen dat onze accountmanager bij 
NOC*NSF die informatie krijgt. 
 
Bowls spelen met 1.5 meter afstand 
 De verwachting is dat het nog wel even kan duren voordat we weer kunnen sporten. Toch heeft de 
overheid NOC*NSF gevraagd na te denken op welke manier met in achtneming van een aantal 
voorwaarden er weer met sporten kan worden gestart zodra de situatie dat toelaat. 
Het project wordt ‘de 1,5 meter (sport) samenleving’ genoemd. Vanaf volgende week gaan medewerkers 
van NOC*NSF en afgevaardigden van bonden hier samen over nadenken. Zelf zal ik de NIOBB in dat 
(digitale) overleg vertegenwoordigen. Het is de bedoeling dat er een algemeen protocol komt met regels 
die voor elke bond gaan gelden. U moet hierbij denken aan gebruik van de kantines, toiletten, kleedkamers 
etc. Daarnaast dient elke bond voor zijn sport een protocol maken waarin (spelregel) technische zaken zijn 
beschreven. Bij bowls kun je daarbij denken aan: Elke speler gebruikt zijn “eigen bowls”, de jack wordt 
opgepakt en neergelegd met de tiller etc.  
Ik kan me ook voorstellen dat om aan de 1.5 meter afstand te kunnen voldoen vooralsnog alleen single en 
pairs gespeeld zal worden.  
Ik denk ook dat je op een buitenveld gemakkelijker aan “de 1.5 meter (sport) samenleving” kunt voldoen 
dan in de zaal. Hierbij wil ik alle verenigingen vragen om met het bestuur mee te denken op welke manier 
wij met de beperkingen van de 1.5 meter toch bowls kunnen spelen. Mail uw ideeën a.u.b. naar mij.  
 
Ik besef mij dat voor veel leden deze vorm van bowls spelen een vorm van surrogaat is. Het 
gezelligheidsaspect gaat voor een groot deel verloren. Laten we toch een poging wagen om binnen de 
beperkingen die er ongetwijfeld zullen zijn, weer bowls te gaan spelen. Het is, wie het nieuws volgt, heel 
wel mogelijk dat we de regels van handen wassen, afstand houden en binnen blijven bij 
verkoudheidsverschijnselen nog maanden moeten volgen.  
Tenslotte we kunnen pas weer gaan spelen als het ministerie (en RIVM) daar toestemming voor hebben 
gegeven.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jan Lenselink 
Voorzitter  
0573 452827  voorzitter@bowlsnederland.nl 
 


