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 Het NBB Bestuur 
- Decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden zal een van de speerpunten worden van 

de komende jaren. Het NBB bestuur is een uitvoeringsorgaan van de ALV. Daarnaast geeft 

het bestuur leiding en richting aan de gehele organisatie. Het is mede verantwoordelijk voor 

bedenken van beleid en verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De ALV is het hoogste 

orgaan. Dit betekent dat de verenigingen  (gezamenlijk) aan zet zijn. Ook bij conflicten en 

geschillen zal het NBB bestuur veel meer gezien moeten worden als een uitvoeringsorgaan, 

dan de oplossing. De oplossing ligt altijd bij de ( betrokken) verenigingen.  

 

- Het NBB bestuur wil af van het principe dat beleid en uitvoering met regels en sancties 

worden gehandhaafd en wil veel meer naar een uitgangspunt dat verenigingen vanuit 

principes  acteren. Op regels gebaseerd gaat uit van zoveel mogelijk regels om het gedrag te 

beïnvloeden en op principe gebaseerd gaat juist uit van weinig regels en vooral focus op de 

relevante principes. Goed opgestelde principes worden daarom ook afgeleid uit de identiteit 

die een organisatie nastreeft en de waarden die daaraan ten grondslag liggen. Daarmee gaan 

ze per definitie vooral over wat goed en slecht is en over wat je wel of niet doet. Niet vanuit 

moeten en mogen maar vanuit willen en willen zijn. Daarom werkt het bij het opstellen van 

principes vaak goed om niet alleen te beschrijven wat je wél doet maar ook wat je níet doet. 

 

- Steeds meer regels, reglementen en boetes gebaseerd op incidenten geven handvaten om 

incidenten op te lossen maar leiden zelden tot principiële veranderingen. Verenigingen 

onderling confronteren met problemen en gezamenlijk zoeken naar een oplossing in de 

“geest” van de reglementen i.p.v. volgens de letter van de reglementen biedt ruimte voor 

maatwerk oplossingen en minder regels. 

 

 

Communicatie. 
 

- In deze tijd van digitale lijnen en sociale media zal NBB een gezond beleid ontwikkelen om 

tweerichtingsverkeer met de verenigingen, maar zeker ook daarbuiten, naar Gemeenten en 

Provincies, NOC/NSF andere sportbonden, (mogelijke) sponsoren en zeker ook in het 

algemeen met de gemeenschap.  

Naast het creëren van een eigentijds profiel  zal de nadruk zeker moeten liggen op het 

promoten van de beugelsport met behulp van moderne media. De indruk is, dat beugelen 

een vorm van vrijetijdsbesteding is voor mannen van minimaal middelbare leeftijd die een 

excuus nodig hebben om hun behoefte aan alcoholische versnaperingen te bevredigen. Het 

beeld moet ontstaan dat Beugelen zeker een bewegingsactiviteit is met een 

wedstrijdkarakter die aantrekkelijk is voor jong en oud. Dat gezelligheid en kameraadschap 

daar een rol in speelt hoeft niet te worden verbloemd.  



In het uitdragen van haar profiel zal NBB zich toenemend bedienen met de technologische 

middelen die nu ter beschikking staan. Professionele beeld en tekstvorming zijn daar bij 

noodzaak om een beeld te laten ontstaan van een sporttak die midden in de gemeenschap 

leeft en beleefd wordt.  Met de genoemde middelen zal de communicatie tussen 

verenigingen en tussen de verenigingen en het NBB bestuur actief worden bevorderd en 

worden uitgevoerd binnen strakke tijdscriteria. Doelstelling blijft om zowel de 

beugelgemeenschap als de samenleving te informeren en te activeren. 

 

 

 

 

Vernieuwing en nieuwe technieken 
 

 

- Het NBB bestuur wil gebruik maken van vernieuwingen op het gebied van techniek 

en ict om de sport toekomstbestendig te maken. Mogelijke vormen van vernieuwingen zijn 

livestreams (video’s op internet), gebruik van sensoren, wedstrijden terug kunnen kijken, tips 

en tricks in videoformaat, beugelapp, Q&A, hotshots, bestuurlijke updates via youtube, etc. 

Hierdoor is het mogelijk om een groter publiek te bereiken en aan te spreken wat op zijn 

beurt kan resulteren in een grotere ledenaanwas en een interessanter klimaat voor 

sponsoring.  

- Het NBB bestuur denkt mee over het vernieuwen van de beugelsport op het gebied 

van spel en kijkplezier. Het is van belang dat zowel de speler als de kijker plezier ervaart en 

een betrokken gevoel heeft bij de sport. Om de sport te laten groeien dient nagedacht te 

worden over eventuele aanpassingen aan zowel het spel als de algehele beugelervaring. De 

NBB wil hier faciliterend te werk gaan en de ideeën en gedachtes die vanuit verenigingen 

komen de boventoon laten voeren. 

 

 

Financiën 
 

Uitgangspunten: 

1) Financieel stabiele situatie voor de bond. Afhankelijkheid subsidies minimaliseren. 

2) De NBB blijft lid van NOC*NSF 

3) Verenigingen zijn voor een gezonde financiële situatie niet afhankelijk van de NBB. 

4) Verenigingen en derden waar nodig (financieel) ondersteunen bij activiteiten 

waarvan de inzet is ledenwerving en vergroten van de bekendheid van de beugelsport. 

5) Financiële ondersteuning voor verenigingen die een vereniging willen starten en/of 

een accommodatie willen bouwen. 

 

1. Financieel stabiele situatie voor de bond en afhankelijkheid van subsidies 

minimaliseren. 

 

In de afgelopen jaren heeft de NBB om verschillende redenen (fors) in moeten teren op haar 

reserves. Enerzijds was er vanwege bestuurlijke problemen betaalde ondersteuning nodig 



door het Huis voor de Sport. Deze uitgaven kunnen we normaal gesproken op korte termijn 

achter ons laten.  

Anderzijds waren er de teruglopende bijdrages vanuit NOC*NSF, niet alleen bij de NBB, maar 

bij alle sportbonden, zoals blijkt uit de Sportbonden Monitor 2016 . Ook NOC*NSF heeft in de 

afgelopen jaren zelf ingeteerd op de reserves. In haar jaarverslag 2017  en de ‘Sportagenda 

2017+’  worden drie punten genoemd om dit te herstellen:  

1) meer inkomsten vanuit de overheid, meer en andere vormen van externe 

financiering; 

2) herstellen financiële buffers sportbonden en NOC*NSF; 

3) evaluatie en herinrichting van inzet gelden. 

Verder wordt in het nieuwe regeerakkoord  het voornemen uitgesproken om meer geld uit 

te gaan geven aan sport. En waar het de sportbonden betreft: ‘Voor het versterken van de 

positie van de sportbonden trekt het kabinet structureel 10 miljoen euro uit.’ Uiteraard goed 

nieuws en we hopen dat ook de NBB hiervan kan (gaan) profiteren.  

Desalniettemin hebben we de afgelopen jaren gezien dat de NBB voor een groot gedeelte 

afhankelijk is van de gelden die worden ontvangen van NOC*NSF. Omdat deze inkomsten 

relatief onzeker zijn, is het verstandig de afhankelijkheid hiervan af te bouwen. Hierbij kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan:  

- de evaluatie van de uitgaven;  

- het zoeken naar andere inkomstenbronnen;  

- verhoging van de huidige inkomsten. 

 

2. De NBB blijft lid van NOC*NSF 

 

Hoewel de inkomsten de afgelopen jaren wat zijn teruggelopen, loont het (niet alleen 

financieel) om lid te blijven van NOC*NSF. [Dit moet nog verder worden onderbouwd.] 

 

3. Verenigingen zijn voor een gezonde financiële situatie niet afhankelijk van de NBB. 

 

Analoog aan de relatie NOC*NSF – NBB inzake subsidiëring kan ook de relatie NBB – 

verenigingen worden bezien. Voor de normale ‘bedrijfsvoering’ van de verenigingen zouden 

de verenigingen niet afhankelijk moeten zijn van de geldstromen komend vanuit de NBB. Het 

zou namelijk zo kunnen zijn dat deze bijdragen in mindere tijden teruglopen. 

Uiteraard gaan de verenigingen over hun eigen begrotingen en inkomsten/uitgaven en kan 

noch wil de NBB hier dwingende maatregelen richting de verenigingen treffen. Om te 

voorkomen dat verenigingen hun lidmaatschap om deze reden opzeggen (maar ook in het 

algemeen) zal de NBB duidelijk over het voetlicht brengen wat de toegevoegde waarde van 

het NBB-lidmaatschap is. 

 

 

4. Verenigingen en derden waar nodig (financieel) ondersteunen bij activiteiten 

waarvan de inzet is ledenwerving en vergroten van de bekendheid van de beugelsport. 

 

We zien dat in het recent gesloten ‘Nationaal Sportakkoord’  dat er geld wordt vrijgemaakt 

voor regionale sportstimulering. Dit zal voor de bond geen groot verschil maken, maar 

mogelijk  wel voor de verenigingen. 

Desalniettemin wil de NBB verenigingen belonen voor en (financieel) ondersteunen bij (het 

organiseren van) activiteiten die ledenaanwas beogen en/of de beugelsport promoten. 



 

5. Financiële ondersteuning voor verenigingen die een vereniging willen starten en/of 

een accommodatie willen bouwen. 

 

Uitgangspunt hierbij is dat verenigingen dit zelf zouden moeten kunnen betalen/uitbaten, 

maar mogelijk kan de NBB bij het opstarten ondersteuning bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan voorfinanciering, garantstellingen etc. [Eventueel kan dit nog verder worden 

onderbouwd.] 

 

 

Spelregels en baanmeesters 
 

De NBB wil met zo weinig en eenvoudig mogelijke spelregels een duidelijk en eerlijk spel 

mogelijk maken.  

Een opzet voor de spelregels zou kunnen zijn om een aantal fundamentele 

uitgangspunten/basisbeginselen te formuleren en aan de hand daarvan spelregels te gaan 

schrijven (inductie). Dit maakt het voor (beginnende) beugelaars mogelijk ook eenvoudiger 

om te regels te onthouden. 

verder is de huidige structuur tamelijk rommelig en onvolledig, waardoor het voor mensen 

(zonder kennis van de beugelsport) moeilijk te begrijpen is. Spelregels moeten helder 

geformuleerd, niet-ambigu, bondig en consistent zijn.  

Ook zijn verschillende regels anders geformuleerd dan hoe ze bedoeld zijn. De 

instructiefilmpjes die zijn gemaakt zijn erg behulpzaam, wellicht kan dit worden uitgebreid. 

De kennis van de spelregels laat bij sommige spelers te wensen over. Hier ligt mogelijk een 

taak voor de verenigingen om dit beter bij de leden onder de aandacht te brengen. Hangt 

samen met het punt baanmeesters. 

 

 

Met goede Baanmeesters die positief bijdragen aan een mooi spelverloop 

We willen er naar streven om meer deskundige baanmeesters op de baan te hebben staan. 

- Dit komt de kennis van de regels ten goede 

- Minder discussie over beslissingen van baanmeesters 

- Imago en autoriteit baanmeester verbeteren. 

- Eventuele ondersteuning door vergroten rol teller? 

Door regelmatige bijscholing kan dit niveau van baanmeesters worden gehandhaafd. 

 

 

Materialen 
 

- De NBB streeft erna om op termijn in de beugelsport te spelen met materialen die overal 

gelijk. Banen die niet alleen qua afmetingen maar ook qua materiaalgebruik gelijk zijn, 

beugelbollen die overal gelijk zijn. Er blijft ruimte om speelschoppen en schlagers, binnen 

een bepaalde marge , speler specifiek te laten zijn.  


