
 

 

 

 
 

 
Bericht van de voorzitter nummer 20 

 
Geachte besturen,  
  
In dit bericht vind u informatie over het aangepaste protocol verantwoord sporten en over de ALV van 
aanstaande zaterdag. We leven in een bijzondere tijd met omstandigheden waar we nog steeds niet 
aan gewend zijn.  
Het is best moeilijk om de juiste beslissingen te nemen. Dat geldt ook voor het bestuur van de NIOBB.  
Ik wens u allemaal veel sterkte, en schroom niet om contact op te nemen als er vragen zijn.  
 
Protocol 
 
NOC*NSF heeft het protocol verantwoord sporten aangepast. Het protocol wordt als bijlage bij deze 
brief meegestuurd.  
 
Op grond van dit protocol kan er bowls gespeeld worden. Alleen moeten we ons beperken tot het 
spelen van singles en pairs omdat je maar met 4 mensen tegelijk op een mat mag zijn. Aangezien er 
in een (sport) zaal maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn, zou je dus 7 matten mogen 
gebruiken.  

Natuurlijk kunnen er een aantal redenen zijn om toch niet te spelen. Elke vereniging zal dat in overleg 
met de leden zelf moeten beslissen. Als voorzitter van de NIOBB adviseer ik u wel, als het enigszins 
haalbaar is,  om te blijven spelen. In beweging blijven, zeker in deze coronatijd is voor onze leden 
belangrijk. Bovendien is voor veel leden het contact ook al is het op 1.5 meter, belangrijk.  

Dit protocol gaat uit van de per 14 oktober 22.00 uur geldende landelijke maatregelen en zal indien die 
in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is 
juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de 
openbare ruimte. 

De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de 
noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke 
geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het 
verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met 
toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is. 

LET OP: de geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend, daarom kunnen er de komende 
dagen wijzigingen plaatsvinden in dit protocol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Ik heb de belangrijkste veranderingen t.o.v. het vorige protocol voor onze sport op een rijtje gezet: 

 Sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter 
afstand te houden;  
 

 Voor binnensporten geldt een maximaal van 30 personen per zelfstandige ruimte; 
 

 Trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen; 
 

 Voor teamsporten (binnen en buiten) geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal 4 
personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort. Hou ook tijdens 
sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en de verschillende groepen 
 

 Zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min 
mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleint; 
 
ALV 
Ik kan mij voorstellen dat u zich afvraagt waarom de ALV op zaterdag doorgaat. Het probleem is dat 
wij op grond van de statuten en de regels van NOC*NSF de jaarstukken zoals jaarrekening, verslag 
kascommissie etc. op een ALV moeten laten goedkeuren.  
Er is in het voorjaar al uitstel verleend tot en met oktober om een ALV te houden maar we krijgen niet 
opnieuw uitstel. 
We hadden er voor kunnen kiezen de ALV digitaal te houden maar het bestuur heeft ingeschat dat het 
organiseren van zo ’n digitale vergadering veel tijd zou kosten en ook technisch gezien best 
ingewikkeld is.  
Daarom gaat de vergadering zaterdag toch door. Dit kan ook omdat we met minder dan 30 personen 
zijn.  Het bestuur heeft afgesproken alleen besluiten te nemen over onderwerpen waarover besloten 
moet worden. Onderwerpen zoals organisatie Nederlandse kampioenschappen en voortgang 
Nederland Sport gaan we spreken maar we zullen geen besluiten (laten) nemen.  
Daarnaast heb ik er zelf wel behoefte aan om van gedachten te wisselen over deze “gekke” tijd en om 
te horen of het bestuur nog meer voor verenigingen kan doen.  
Voor degenen die komen nog twee belangrijke mededelingen: 

- Wij verzoeken u dringend om een mondkapje te dragen. Tijdens de vergadering als u zit , mag het 
kapje af. 

- Wij verwachten dat de vergadering ruim voor 12.00 uur afgelopen zal zijn en ook omdat het met 
corona ingewikkeld is, bieden wij geen lunch aan. Op een volgende ALV zullen we dat 
“compenseren”.  
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Voorzitter 
E mail:  voorzitter@bowlsnederland.nl 
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