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Geachte besturen van de NIOBB verenigingen.

De NIOBB organiseert al jarenlang de Nederlandse kampioenschappen indoor en outdoor, het betreft tien
toernooien per jaar. De administratieve inschrijvingsprocedure voor de NK’s en de daarbij behorende
financiële afhandeling voor uw (wedstrijd)secretaris en uw penningmeester brengt elke keer weer veel werk
met zich mee.
In de bestuursvergadering van de NIOBB heeft het bestuur besloten om die werkzaamheden bij de
verenigingen uit handen te nemen door de aanmeldingen op een eenvoudige manier digitaal te laten verlopen
via internet, waarbij de aanmelding door de teams/speler zelf wordt gedaan.
Met deze nieuwe wijze van aanmelden behoeven de werkzaamheden niet meer door de vereniging te worden
gedaan en zijn de leden zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van een team.
U heeft inmiddels van de TC een uitnodiging ontvangen voor de eerste drie NK’s van 2018. Wij verzoeken u
de bij de uitnodiging bijgevoegde aanmeldformulier niet in te vullen, maar meteen gebruik te maken van het
online aanmeldsysteem voor de NK’s. Vanaf heden staan de links van de NK’s t/m april 2018 op de website
van de NIOBB.
Hoe werkt de nieuwe aanmeldingsprocedure? U ontvangt van de Technische Commissie een mail waarin
wordt aangegeven dat de inschrijving open staat voor een bepaalde NK. Het is een kennisgeving van een NK
met daarin een link van de website waar een team/speler zich kan aanmelden. De link wordt ook op de
website van de NIOBB geplaatst.(https://pesnel1.wixsite.com/bowlsnederland/inschrijven-toernooien), en klik
op de betreffende discipline. Tevens kunnen verenigingen deze linken ook op hun eigen website plaatsen
indien gewenst.
Het is de bedoeling dat u de mail met de aankondiging van de NK doorstuurt naar al uw leden. Eén van de
teamleden meldt het team/ de speler aan door op de daarvoor bestemde link te klikken via de website van de
NIOBB. Uiteraard kan men ook rechtstreeks via de browser naar de website gaan om de pagina te openen en
een team aan te melden.
Aangekomen op de speciale website van de betreffende NK dienen alle gegevens te worden ingevuld zoals
gevraagd. Wanneer de gegevens zijn ingevuld, klikt men op “inschrijven” en dan komt men op de
betaalpagina. Via ideal vindt de betaling plaats aan het bondsbureau.
Het teamlid dat de aanmelding doet ontvangt per omgaande een bevestigingse-mail met alle gegevens.
Tevens gaat er automatisch een e-mail naar de (wedstrijd)secretaris van de vereniging namens welke
vereniging wordt deelgenomen aan het NK.
Het team is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van het team en voor de onderlinge verrekening van de
inschrijfgelden binnen het team. Mocht er geen bevestigingsmail zijn ontvangen dan is het verstandig om
contact op te nemen met admin@bowlsnederland.nl.
Wij verzoeken u deze informatie naar al uw leden door te sturen zodat uw leden op de hoogte zijn van deze
nieuwe manier van aanmelden.
De mail met de aankondiging van een NK wordt naar het e-mailadres van het wedstrijdsecretariaat van de
vereniging gezonden. Hebben we geen e-mailadres van de wedstrijdsecretaris, dan gaat de mail naar de
secretaris. Mocht u de mail voor de NK’s naar een ander e-mailadres willen ontvangen, geef dit dan door aan
tc@bowlsnederland.nl. (Als u niet reageert dan gaat het naar het e-mailadres waarmee u deze brief heeft
ontvangen)
In de bijlage een voorbeeld van de aanmeldpagina voor een NK.
Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat graag. U kunt dan een e-mail sturen naar
penningmeester@bowlsnederland.nl.
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