Terugblik op 2014 en Jaarplan NIOBB 2015
Inleiding
In dit jaarplan 2015 wordt beschreven op welke manier de NIOBB in 2015 verder invulling wil
geven aan de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan. Dit plan sluit net als vorig jaar weer
aan op de sportagenda 2013 – 2016 van het NOC*NSF.
Een aantal activiteiten uit het jaarplan 2014 zijn nog niet helemaal uitgevoerd en zullen in
2015 worden gecontinueerd. Er worden ook een bescheiden aantal activiteiten aan
toegevoegd.
Missie
De Nederlandse Indoor & Outdoor Bowls Bond bied een meerwaarde aan Nederland
sportland. De NIOBB heeft namelijk als aanbod een sport welke uitermate geschikt is om tot
op hoge leeftijd te beoefenen. Het creëren van plezier, ontspanning en sociaal contact in
combinatie met een sportieve activiteit staat bij deze bond centraal. Daarnaast draagt de
NIOBB zijn steentje bij aan een gezonde leefstijl en een vitale samenleving. Wij bieden onze
leden de mogelijkheid om de sport bowls zowel indoor als outdoor én op zowel recreatief als
prestatief niveau te beoefenen. Voor de prestatieve spelers bestaat de mogelijkheid om
zowel op nationaal als internationaal terrein te participeren.
Visie
De Nederlandse Indoor & Outdoor Bowls Bond heeft zich ten doel gesteld om de sport Bowls
uit te laten groeien tot een door het Nederlands publiek erkende sport. Daarnaast wil men
het ledenbehoud stimuleren door een bepaalde meerwaarde te creëren voor haar leden. Op
deze manier hopen we ook oud-leden en niet-leden, die de sport wel beoefenen, aan ons te
binden. De NIOBB focust zich met name op de breedtesport en zal het sociale aspect van de
sport uitdragen. Stabiliseren van het ledenaantal en samenwerking met andere bonden blijft
ook in 2015 een belangrijk speerpunt.
Organisatieontwikkeling
Uitgangspunten
Het bestuur van de NIOBB bestaat nu nog maar uit 3 personen. Ook zijn een aantal
werkgroepen in 2014 door gebrek aan menskracht opgeheven. Daarom is lopende het jaar
besloten dat een afvaardiging van de drie regiobesturen aansluiten bij de
bestuursvergaderingen zodat de werkzaamheden beter verdeeld kunnen worden. Ook al
omdat de regiobesturen niet volledig bezet zijn.
De bond is nu nog op zoek naar een secretaris en een penningmeester. “Sport en Zaken”
probeert ook al een jaar om mensen voor deze functies te vinden. Tot nu toe is dat helaas
niet gelukt.
Het onderbrengen van de financiële en ledenadministratie bij de Atriumgroep is grandioos
mislukt. Enerzijds omdat de Atriumgroep de gewekte verwachtingen niet kon waar maken
anderzijds omdat een aantal sportbonden hun toezegging voor samenwerking niet zijn
nagekomen.
Aangezien de NIOBB hecht aan continuïteit ligt het in de bedoeling om per 1 januari 2015 bij
het Bondscenter aan te sluiten.
De statuten voldoen aan de eisen van het NOC – NSF maar worden op enkele punten in
2015 vereenvoudigd. De huidige statuten gaan nog uit van verschillende secties en
commissies. Die aanpak is niet meer realistisch te noemen.

Speerpunten in 2015
Activiteit
1. Uitbreiding van het bestuur, regiobesturen en werkgroepen.
2. Verenigingen ondersteunen bij subsidieaanvragen; sportimpuls
3. Verbetering strategische cyclus
Bestuurssamenstelling
In 2015 treedt de huidige penningmeester af. Als er geen aanvulling komt, zal het bestuur
nog maar uit twee leden bestaan. Dat is onwerkbaar. Als het niet lukt om voor de ALV van
Mei nieuwe bestuursleden te vinden, zal nagegaan dienen te worden of samensmelten van
regiobesturen en landelijk bestuur een oplossing is.
Sportimpuls
De verenigingen kunnen op lokaal niveau samen met anderen verenigingen plannen
indienen in het kader van het project sportimpuls. In de komende jaren zal het bestuur de
verenigingen bij het indienen van aanvragen ondersteunen. Die ondersteuning bestaat
vooralsnog uit het in contact brengen van verenigingen met mensen die hen kunnen helpen
bij het indienen van aanvragen. In 2014 hebben verenigingen hier geen gebruik van
gemaakt. De indruk is dat er op lokaal niveau weinig aandacht voor deze mogelijkheid is.
Verbetering strategische cyclus
"Een belangrijk uitgangspunt voor het beleid op het gebied van organisatieontwikkeling is
dat de collectieve doelen van de sport gerealiseerd worden als 80% van de sportbonden zijn
eigen doelen realiseert". Dit staat aangegeven in de sportagenda 2016 van het NOC*NSF.
Wil de NIOBB haar eigen doelen realiseren dan is het van belang dat er minimaal een
strategisch sterk bestuur met verbindend vermogen aanwezig is. Het contact tussen de
bestuursleden vindt hoofdzakelijk plaats d.m.v. e-mail en telefonisch contact. Daarnaast vindt
er regelmatig een bestuursvergadering plaats, waarin de ontwikkelingen t.a.v. de gemaakte
plannen besproken worden. Binnen het bestuur heerst een gemoedelijke sfeer waarbij ieder
lid met hoogwaardige inzet zijn/haar steentje bijdraagt.
De NIOBB betrekt haar leden bij de bond d. m. v. elektronische nieuwsbrieven, een website
en een magazine. Dit jaar is door privé omstandigheden van het bestuursleden die de PR
verzorgd, minder aandacht voor deze media geweest dan in 2013. Ook op dit punt heeft de
NIOBB er last van dat maar weinig leden bereid zijn zich in te zetten voor deze
werkzaamheden.
Een mediation traject voor een conflict met een van de leden is in 2014 naar tevredenheid
afgerond. Binnen de bond blijven er verschillen van inzicht bestaan over de manier waarop
en waar wedstrijden georganiseerd moeten worden.
Uit een enquête die de stagiaire van de Saxion Hogeschool heeft gehouden kwamen die
verschillen van inzicht duidelijk aan het licht.
Voor het bestuur is dat lastig omdat je het eigenlijk nooit goed kunt doen.
Uitgangspunt van de verbetering van het strategische beleid zou moeten zijn dat het
bondsbestuur zich toelegt op het stellen van heldere prioriteiten in een meerjarig perspectief.
De eerste stap om te komen tot een strategische cyclus is in het meerjaren beleidsplan
gezet. In 2013 en 2014 is de uitvoering gestokt. Het simpele gebrek aan menskracht is daar
de oorzaak van.

Sportparticipatie
Uitgangspunten
Het ledenaantal van de NIOBB is in 2014 gestabiliseerd. Op dit moment kent de NIOBB
ongeveer 1200 leden verdeeld over 40 verenigingen.
Speerpunten
Activiteit
1. Focussen op ledenbehoud d.m.v. het bieden van een meerwaarde
2. Oud-leden én niet-leden, die de sport wel beoefenen, weer aan ons binden
3. Organiseren van clinics (Splendid Senior Games)
4. Opzet van kampioenschappen aanpassen aan de behoefte van de deelnemers
5. Verbetering van de coaching
6. Het realiseren van een hoogwaardige buitenbaan met kunstgras in Enschede.
1. Ledenbehoud d.m.v. communicatieverbetering
Aangezien het ledenaantal de laatste jaren steeds verder afnam, is het vooral van
belang om de huidige leden te behouden. Met name verbetering van communicatie
richting deze leden is als basis aangehouden voor het verwezenlijken van het behoud
van deze leden. In 2014 is de nieuwe website gerealiseerd.
Het is de bedoeling dat de verenigingen ook op een makkelijke manier hun website
daaraan kunnen koppelen. Dat is voor 2015 een aandachtspunt.
De periodieke uitgave van een ledenblad wordt in 2015 gecontinueerd.
In 2015 zal nog eens nadrukkelijker naar sponsoren worden gezocht. Met
sponsorinkomsten kan meer financiële zekerheid aan de promotieactiviteiten worden
gegeven.
2. Oud-leden én niet-leden, die de sport wel beoefenen, weer aan ons binden
Het ledenbestand vergrijst en neemt langzamerhand af. De afname van het
ledenbestand is te verklaren door een sterkere afname vanwege ouderdom of overlijden
in verhouding tot de toename van het aantal leden in het jongste segment. Deze tendens
wil de NIOBB doorbreken. Met name door de focus te leggen op aantrekking van leden
binnen de jongste leeftijdscategorie en door de inzet van de volgende instrumenten:
In 2013 en 2014 is op verschillende manieren geprobeerd contact op te nemen met
verenigingen die lid van de NIOBB (meer) zijn.
Vooralsnog heeft dat nog niet tot resultaat geleid. Wel nemen individuele leden van die
vereniging contact op met de vraag of zij individueel lid van de bond kunnen worden. In
2015 zal worden bekeken of die mogelijkheid statutair geboden kan worden.
3. Organisatie van clinics
Via het fonds Sluyterman en Loo kreeg de NIOBB de mogelijkheid om voor de
organisatie van clinics subsidie te ontvangen. Medio 2014 is er ruim 6000 euro door het
fonds uitbetaald. Voor het houden van die clinics is een draaiboek gemaakt. Onderdeel
van het draaiboek zijn o.a. formats voor posters en persberichten. In 2013 en 2014zijn er
een aantal clinics georganiseerd. De clinics hebben enkele nieuwe leden opgeleverd
maar minstens zo belangrijk dankzij die clinics weten meer mensen dat in Nederlands
Bowls wordt gespeeld. In 2015 blijven we clinics organiseren. Met de organisatoren van
de Splendid Senior Games is afgesproken dat als die games doorgang vinden de NIOBB
tijdens die spelen dagelijks demonstraties / clinics zal verzorgen.
4. Samenwerking korfbalbond
De NIOBB heeft een samenwerkingsovereenkomst met het KNKV (Koninklijk
Nederlands Korfbalverbond)getekend. In 2013 is voor de uitvoering van die
overeenkomst een plan van aanpak geschreven. Door mutaties bij de KVKV is de
uitvoering van het plan helaas nog niet goed van de grond gekomen. De NIOBB heeft

geprobeerd in 2014 aan de uitvoering van het plan van aanpak weer nieuwe impuls te
geven. Dat is gedeeltelijk gelukt omdat na veel overleg de korfbalvereniging in Lochem
onlangs met een bowls - afdeling is begonnen. De NIOBB steekt veel tijd in de
begeleiding van die nieuwe vereniging. De hoop is dat dit een voorbeeld voor andere
korfbalverenigingen zal zijn.
5. Sportaanbod
De NIOBB organiseert een aantal Nederlandse kampioenschappen omdat Bowls
verschillende disciplines kent.
In 2013 heeft een werkgroep zich gebogen over een nieuwe opzet van die Nederlandse
kampioenschappen.
In het kort komt het er op neer dat er regionale kwalificatietoernooien zullen worden
georganiseerd waarop spelers zich kunnen plaatsen voor de finale.
De finale wordt dan op een centrale locaties ergens in het midden van het land
gehouden. Met deze opzet wordt geprobeerd de reistijd van de deelnemers te beperken.
In het huidige systeem beslaan de kampioenswedstrijden twee dagen en veel spelers
vinden dan minder prettig.
De opzet van de kampioenschappen is door de ALV goedgekeurd. De verdere uitwerking
van dit plan is in 2014 gestokt. Op de laatste ALV is beslist om in het najaar van 2015
toch met de nieuwe opzet te beginnen.
6. Kader
Eind 2014 is er voor de derde keer een coachingcursus voor kaderleden van de
verenigingen georganiseerd. Waarschijnlijk zal in 2015 er meer aandacht aan de
spelregelkennis en het opleiden van umpires worden besteed.
7. Accommodatie
Helaas zijn er in Nederland onvoldoende buitenbanen voor de bowlssport. Er zijn maar
drie geschikte banen waarvan er maar een is met voldoende banen om Nederlandse
kampioenschappen te organiseren.
De firma Ten Cate heeft onlangs aangeboden om kunstgras voor een nieuwe buitenbaan
in Enschede “om niet” beschikbaar te stellen. Aangezien er hoge eisen aan de fundering
van zo’n veld worden gesteld, is de bowlsvereniging Enschede in samenspraak met de
NIOBB bezig om voldoende middelen voor aanleg van die fundering te werven. In 2015
zal daar veel aandacht en tijd aan worden besteed.
Topsport
Uitgangspunten
Een beperkt aantal leden binnen de NIOBB is geïnteresseerd in het spelen van
internationale wedstrijden. Een van de redenen hiervoor is het feit dat de leden het grootste
gedeelte van de kosten hiervoor zelf moeten betalen. Daarnaast willen de meeste leden
alleen op recreatief niveau het spel beoefenen. Gezien de kleine omvang van het aantal
topspelers en het niveau van deze spelers, heeft topsport de komende jaren geen prioriteit.
Wél wil de bond zich inzetten om het niveau van de spelers te verhogen.
Inmiddels hebben enkele leden de werkgroep Topsport gevormd en zij gaan zich inzetten
voor de organisatie van centrale trainingen.
Organisatie internationale wedstrijden
De Stichting City Bowls Haarlem heeft in 2014 voor de tweede maal een internationale
bowlswedstrijd georganiseerd. Gezien het succes van deze wedstrijd zal de NIOBB ook
medewerking aan het volgende toernooi (2016) verlenen.

