Uniformering elektronische registratie van NMB toernooien
Met enige regelmaat, doch niet altijd, vind registratie van toernooien plaats met het programma
Bangolf Arena. De resultaten van de spelers kunnen dan op het internet gevolgd worden door
belangstellenden. Deze informatieverstrekking voorziet zeer zeker in een wens van de thuisblijvers.
Hoewel deze registratie door de diverse verenigingen met veel vlijt en kunde op de diverse websites
van die verenigingen geplaatst wordt, kunnen er een aantal aspecten onderkend worden.
– Er is geen sprake van eenheid in naamgeving en plaatsing op sites
– Er is geen uniforme wijze van toegang tot de websites en het desbetreffende toernooi.
– Er is een bepaalde mate van kundigheid vereist om de databestanden op de website van de
vereniging te plaatsen. Deze kundigheid is niet bij iedere webmaster evenveel aanwezig.
– Men kan niet uit een centraal register de deelnemende spelers aan het toernooi registreren.
Hierdoor ontstaan fouten in naamgeving omdat alle gegevens telkens weer opnieuw moeten
worden ingevoerd. Dit vraagt veel handwerk dat simpelweg niet nodig is.
Voorstel tot onderzoek
Ik verzoek het bestuur van de NMB te laten onderzoeken of met een aantal eenvoudige maatregelen
en wellicht enige sturing tot een meer uniforme verwerking van toernooien gekomen kan worden.
Toelichting
Het programma Bangolf Arena is voor geregistreerde leden van de bond vrij te gebruiken. Te
denken valt aan het centraal toegankelijk maken van dit programma; het (centraal) ter beschikking
stellen van een handleiding (in bijvoorbeeld IKEA stijl) zodat de gebruiker begrijpt wat die doet.
Ook is het belangrijk te onderzoeken of centraal het ledenbestand in Bangolf Arena kan worden
aangeleverd. Dit bestand bestaat al, alleen is het waarschijnlijk niet up to date. Onderzocht dient
derhalve te worden hoe en op welke wijze dit bestand het beste wordt bijgehouden en hoe en op
welke wijze de distributie moet geschieden als het niet centraal verwerkt kan worden.
Ten derde kan besloten worden de registratie van toernooien centraal op de website van de bond te
plaatsen (dan moeten verenigingen rechten hebben om hun toernooien daar te plaatsen). Anderzijds
kan besloten worden die toernooien op de websites van de verenigingen te plaatsen. Dan moet
onderzocht worden hoe dit dan ingericht zal moeten worden zodat verenigingen niet in hun vrijheid
worden aangetast, maar wel voldaan wordt aan gewenste uniformering. Ook de huidige inrichting
en toegankelijkheid (rechten) op de server van de Bond zal hierbij dan betrokken moeten worden.
Ook kan gedacht worden aan hosting van een dedicated server alleen voor toernooien.
Kosten
Geschat wordt dat met een beperkt aantal brainstorm sessies een goed beeld verkregen kan worden
omtrent de omvang en haalbaarheid van het geheel.
Gewenst resultaat
Het bestuur wordt geïnformeerd over omvang, kosten en haalbaarheid.
Het bestuur wordt geadviseerd over de vervolgstappen.
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