
 

 

 

 
 

Bericht van de voorzitter nummer 14 
 

Geachte besturen,  
Afgelopen maandag 17 augustus 2020 heeft het bestuur van de NIOBB voor de eerste keer na het 
begin van de coronacrisis weer fysiek vergaderd. In deze brief informeer ik u over een aantal besluiten 
dat we hebben genomen. Daarnaast nog enige opmerkingen over de coronamaatregelen.   
 
Besluiten bestuur 
 

- ALV 
De ALV op 17 oktober willen we door laten gaan. Juridisch gezien moet dat ook. Er is contact geweest 
met de accommodatie in Den Meern. Er is een zaal beschikbaar waarin we op 1.5 meter afstand met 
20 - 25 mensen kunnen zitten.  
Dat is een beperkt aantal. Daarom verzoeken wij de verenigingen om 1 persoon naar de ALV  af te 
vaardigen. Indien nodig kunnen we de vergadering tijdelijk schorsen zodat (telefonisch) overleg met 
een ander bestuurslid kan plaatsvinden. 
De officiële uitnodiging wordt medio september verstuurd. De stukken zijn al in uw bezit maar die 
zullen we nog een keer sturen.  
Als u al zeker weet dat uw vereniging wel of niet aanwezig zal zijn, geef dat dan alvast aan mij door.  
U kunt ook bestuursleden van andere verenigingen een machtiging geven om voor uw vereniging op 
te treden. 
 

- Contributie 
Op de ALV zullen we een voorstel doen om een deel van de contributie over 2020 terug te storten 
naar de verenigingen. Aan de ene kant maken we minder kosten doordat Nederlandse 
Kampioenschappen niet door zijn gegaan maar aan de andere kant zullen de inkomsten gaan dalen 
omdat het ledenaantal fors aan het teruglopen is. Er vallen leden af maar de aanwas is door de 
coronacrisis miniem. Per saldo houden we meer geld over dan andere jaren daarom komen we met 
een voorstel.  
 

- Wedstrijden 
Helaas blijkt uit alle berichten dat het virus nog lang niet weg is. Het aantal besmettingen stijgt weer. 
Daarom hebben we besloten vooralsnog geen Nederlandse Kampioenschappen te organiseren. Wij 
adviseren de regio ’s en verenigingen ook om goed na te denken of ze wedstrijden willen organiseren 
en zo ja in welke vorm. Tijdens de wedstrijden hoeft men zich niet aan de 1.5 meter afstand te houden 
maar voor en na de wedstrijden en tijdens pauzes geldt die regel wel. 
Bij Nederlandse Kampioenschappen lopen we een extra risico omdat er dan spelers uit het hele land 
zijn. Het bestuur wil het risico niet lopen dat het virus op die manier verspreid wordt.  
  
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Voorbeeld Protocol 
Een aantal verenigingen gaat binnenkort weer binnen spelen. Het bestuur van de bowlsvereniging in 
Breda heeft daarom een protocol gemaakt. In overleg met de penningmeester die dat protocol voor 
zijn vereniging in Almere al heeft aangepast heb ik een soort van format gemaakt. U vindt dat protocol 
in de bijlage. De rode tekst moeten de verenigingen zelf nog invullen. 
Nu de coronamaatregelen meer en meer worden aangepast aan de verschillende regio ’s in het land 
is het belangrijk om bij de eigenaar van de hal en / of de gemeente na te gaan of het protocol dat u 
wilt gebruiken voldoende is. 
Bij een vergadering van NOC*NSF bleek dat er nog steeds veel vragen zijn over de ventilatie in de 
sportaccommodaties. Als dat bij jullie accommodatie speelt, neem dan contact op met eigenaar en / of 
gemeente.   
 
Kantine 
Kantines in sportaccommodaties vallen onder het protocol dat geldt voor de horeca. Maakt uw 
vereniging gebruik van de kantine dan moet er een lijst van namen van de aanwezigen gemaakt 
worden. Mijn advies is, ga in overleg met de exploitant van de kantine om dit zo praktisch mogelijk op 
te lossen. Mogelijk is het neerleggen van een ledenlijst van de vereniging in de kantine al voldoende. 
Het gaat er om dat als iemand die in de sportaccommodatie is geweest, corona krijgt,  de personen 
die mogelijk besmet zijn daarover bericht krijgen. 
 
TIP 
Een aantal verenigingen heeft besloten wat langer buiten te blijven spelen. Bij het buiten spelen is het 
makkelijker om de 1.5 meter afstand in acht te nemen. Langer buiten spelen kan een oplossing zijn 
als spelen in een hal problematisch is.  
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