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NBF lidmaatschap op maat 
Seizoen 2007-2008 
 
 
Omdat mensen verschillend zijn, beleven zij de bowlingsport ook verschillend. Sommigen 
vinden bowlen een gezellige en sportieve hobby, terwijl anderen het competitie-element erg 
waarderen. En natuurlijk zijn er ook mensen die bowlen als volwaardige sport bedrijven. 
Voor iedereen kan de NBF iets betekenen, maar niet iedereen zal hetzelfde verlangen. Daarom 
zijn er verschillende lidmaatschappen. U kunt zelf kiezen welk lidmaatschap u bij de NBF wilt 
hebben. Er is een Sportpas en een Sportpas Plus lidmaatschap. Elk lidmaatschap heeft 
natuurlijk bepaalde voordelen. 
 

DE KLEUR VAN DE PAS BEPAALT UW VOORDEEL 
 
U bepaalt zelf welke voordelen u wilt genieten. Een beschrijving van de lidmaatschappen treft u 
aan de achterzijde aan. Elk jaar kunt u opnieuw overwegen of u uw lidmaatschap wilt 
veranderen. Zelfs tijdens het bowlingseizoen is het mogelijk uw lidmaatschap op te waarderen. 
 

HET CONTACT MET DE NBF 
 
Via Bowling Sport Magazine wordt u op de hoogte gehouden van diverse NBF activiteiten. 
Daarnaast zijn er nog andere, veelal administratieve zaken waarvoor contact benodigd is. Denk 
bijvoorbeeld maar eens aan het afdragen van de contributie, aanmaken en verzenden van de 
passen, het bijhouden van gegevens en verwerken van gegevens. Voor uw en ons gemak 
willen wij graag via één contactadres afhandelen. Voor de bowler kan dit contact als volgt 
verlopen. 

• Via de plaatselijke bowlingverenigingen 

• Via het plaatselijke bowlingcentrum 

• Via een landelijke recreatiesportvereniging 
 
Het adres van de landelijke recreatiesportvereniging vindt u in het briefhoofd. 
 

HET GEMAK VAN DE BOWLINGVERENIGING 
 
De contributiebedragen voor de NBF lidmaatschappen betreffen alleen de NBF contributie. Bent 
u NBF lid via een  bowlingvereniging, dan betaalt u ook een contributiebedrag voor het 
lidmaatschap van die vereniging. Op zich niet zo gek als u bedenkt dat juist die vereniging een 
heleboel zaken voor u regelt van competities, kampioenschappen, en toernooien tot allerlei 
administratieve rompslomp. Bovendien zijn veel verenigingen actief bezig voor hun leden met 
het verzorgen van trainingen onder deskundige begeleiding door het laten opleiden van 
trainers, wedstrijdleiders en jeugdbegeleiders. 
 
De verenigingscontributies zijn per vereniging verschillend, afhankelijk van de activiteiten van 
de vereniging. Maar meestal bedraagt dit slechts een klein bedrag per lidmaatschapsjaar.. 
Informeer eens bij uw plaatselijke bowlingvereniging naar de voordelen die zij u als lid kunnen 
bieden!  Zoek op onze website www.bowlingnbf.nl naar een vereniging bij u in de buurt. 
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Sportpas 
  
Het Sportpas lidmaatschap is het basis lidmaatschap van de NBF. Dit lidmaatschap is bedoeld voor de leden die hoofdzakelijk in 
hun eigen bowlingcentrum bowlen. Als u niet elke week  in de huisleague speelt, dan heeft u misschien niet aan alle diensten en 
producten van de NBF behoefte. Vandaar dat we een selectie hebben gemaakt. En uiteraard betaalt u daar, zeker gezien de 
voordelen, niet te veel voor. Voor € 25.00 per jaar+ eenmalige entreekosten van € 2,50 kunt u van de voordelen genieten en bij een 
onbezorgde sportieve tijdsbesteding horen. 

• gereduceerde baanhuur bij huisleagues 

• gereduceerd trainingstarief 

• gratis verzekerd bij ongevallen tijdens en op weg van/naar bowlingwedstrijden 

• jaarlijks een nieuwe bowlingpas met jaargemiddelde 

• deelname gerechtigd aan interne bowlingcompetities, kampioenschappen en open C-toernooien die door de eigen  
vereniging of het eigen bowlingcentrum georganiseerd worden 

• deelname gerechtigd aan RS-toernooien, verenigingskampioenschappen en Dag der Kampioenen, Provinciale 
kampioenschappen, European Gold Cup en stedenontmoeting.  

• Voor jeugdspelers extra: Jeugd-Trioleague, en alle jeugdtoernooien.  

• deelname gerechtigd aan NBF opleidingen 

• gratis informatie over basiszaken van bowlingtechnieken en producten 

• aanbiedingen en kortingen op bowlingproducten 

• 4 x per jaar een Sportmagazine 

• Korting op alle verzekeringen van FBTO 

.  

Sportpas Plus 
 
Voor bowlers die ook wel eens een wedstrijd buiten de deur willen gooien, is het Sportpas Plus lidmaatschap zeer geschikt. De NBF 
biedt u de mogelijkheid met haar nationale leagues en kampioenschappen, maar ook andere personen organiseren toernooien voor 
diverse doelgroepen. Deze toernooien mogen alleen met een NBF erkenning verspeeld worden, waardoor u als deelnemer er van 
verzekerd bent dat alles volgens de regels verloopt. Bovendien levert het Sportpas Plus lidmaatschap u meer mogelijkheden om 
meer te weten te komen van de bowlingsport. Voor € 37,00 per jaar + eenmalige entreekosten van € 2.50 krijgt u –naast de zaken 
van het Sportpas lidmaatschap ook nog eens de voordelen die bij uw sportbeoefening passen.  
De diensten en producten welke gelden voor het Sportpas Lidmaatschap  plus 
deelname gerechtigd aan alle bowlingwedstrijden 

• deelname aan alle bowlingwedstrijden 

• deelname aan alle NBF-evenementen (toernooien en competities) 
• deelname aan alle door eigen vereniging en anderen verenigingen georganiseerd A-, B- en of C-toernooien. 
• deelname aan Team Holland 
• verkiesbaar voor nationale selecties. 

 
 

Sportpas Jeugd 16,00 

Sportpas Senior 25,00 

Sportpas 18/23 65+ 20,00 

Sportpas Plus Jeugd 23,00 

Sportpas Plus Senior 37,00 

Sportpas Plus 18/23 65+ 30,00 

Dubbellid 8,00 

1e aanmelding NBF-lidmaatschap kost € 2,50 en een duplicaatpas € 7,50. 

 


