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1. Met inachtneming van gemaakte opmerkingen en gedane toezeggingen, wordt het verslag en
de besluitenlijst van de bondsvergadering van 12 juni 2010 vastgesteld.
2. De bondsvergadering gaat akkoord met het voorstel van het NBF bestuur tot het instellen van
een Taskforce die tot doel een onderzoek te verrichten en op grond daarvan zo mogelijk
adviezen op te stellen die bijdragen aan het verbeteren van het functioneren van de NBF. De
samenstelling van deze Taskforce wordt door de bondsvergadering aangenomen. (zie nadere
berichtgeving op de website)
3. Het voorstel van de Bowling Vereniging Haarlem wordt aangenomen. Dit houdt in dat;
- de Jeugd A-toernooien weer verplicht worden gesteld voor de leden van Team Holland
- de organisatoren verplicht worden om in samenspraak met de topsportcoördinator van de
NBF te kijken naar baancondities, geldprijzen en format
4. De vergadering gaat akkoord met het jaarplan en de begroting 2011 met daarbij de
kanttekening dat de behandeling van de adviezen van de Taskforce in maart 2011 nog
wijzigingen in de uitvoering van het jaarplan en begroting kunnen leiden.
5. De nieuwe contributiebedragen voor het seizoen 2011-2012 worden goedgekeurd en
vastgesteld. Wel wordt door de afdeling financiën van het Bondsbureau nog even gekeken naar
het hanteren van de juiste aannamen in de formules
6. Wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de artikelen 9.1 en artikel 9.5 en artikel 14 t/m 16 van
de statuten worden door de Bondsvergadering aangenomen.
7. De Bondsvergadering heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om beperkte
persoonsgegevens te leveren aan het NOC*NSF t.b.v. strategische beleidsbepaling (KISS;
Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport) De privacygevoeligheid is in deze geborgd door
regels die zijn opgesteld door NOC/NSF in samenspraak met de Commissie Bescherming
Persoonsgegevens.
8. De Bondsvergadering stemt in met de voorlopige wedstrijdkalender 2011-2012. Zij het daar ook
ter informatie de toernooien van de Europese Jeugd Tour (YET) in worden opgenomen.
9. Vacatures: de heer Ton Zandboer wordt benoemd als penningmeester binnen het bestuur van
de NBF. Met de toevoeging dat kandidaten voor het bestuur zich ten alle tijden kunnen melden
en de heer Zandboer bereidt is tussentijds af te treden als penningmeester, zodra zich een
geschikte kandidaat penningmeester meldt.

