Van de Bestuurstafel, 30 mei 2012 in Veenendaal
1. Het bestuur heeft besloten de opzet voor het behalen van punten voor
de bowler en bowlster van het jaar bij de jeugd te wijzigen. In het
vervolg kunnen punten worden gehaald bij alle jeugdtoernooien, in
totaal gaat het om 11 toernooien, waarvan 4 jeugd A en 7 jeugd
handicaptoernooien.
Er wordt nog gezocht naar een geschikt moment om de jeugdbowlster
en jeugdbowler van dit jaar te huldigen. Aanvankelijk was het de
bedoeling tijdens een jeugd A toernooi dat te doen, echter dat toernooi
is helaas niet door gegaan.
2. Het bestuur heeft kennis genomen van de beslissing van het NOC/NSF
om de topsportsubsidie voor de periode na 1 januari 2013 op termijn
stop te zetten. Ook zal de mogelijkheid voor de sporters om een
topsportstatus te verwerven komen te vervallen. De bowlsters kunnen
tijdens het komende EK nog een status verdienen die tot eind 2012
geldt.
Het bestuur zal zich de komende tijd buigen over de vraag hoe hier in
het kader van het Topsportbeleid mee om te gaan. Eén van de
mogelijkheden die wordt onderzocht is de mogelijkheid van een
talentontwikkelingsprogramma in combinatie met ‘fulltime’ sporten.
3. Het bestuur heeft op basis van de recent gehouden gesprekken met
vertegenwoordigers van een groot aantal teams besloten enkele
wijzigingen in de Nationale Leagues 2012/2013 door te voeren.
- De promotie/degradatie wedstrijden zullen na dit seizoen worden
stopgezet;
- De huidige speelwijze van de laatste game in leagues met zes
teams zal worden gewijzigd. De informatie over het oliepatroon in de lagere klassen - staat 4 weken voor aanvang van de
wedstrijddag op de site. Er zal scherper worden gelet op het tijdig
melden daarvan aan het Bondsbureau door het thuisspelende
team.
4. De komende maanden zal worden onderzocht of en hoe de
competities in het seizoen 2013/2014 kunnen worden aangepast.
Mogelijkheden waaraan gedacht wordt zijn:
- Mixed Trio Leagues;
- Een viermans competitie met doordeweekse speelavonden en
uit/thuiswedstrijden;
- Beperken van de NL (vijfmans) tot een Eredivisie en een
HoofdklasseStimuleren van het uitbreiden van regionale leagues
voor breedtesport speelsters en spelers.
Met nadruk wordt gemeld dat het hier gaat om eerste gedachten en
dat er nog niets vaststaat. De veranderingen voor het seizoen
2012/2013 zullen binnenkort worden gedeeld met de team
captains.

5. Het bestuur heeft de voordracht van de commissies Beheer
Reglementen, Topsport en Breedtesport goedgekeurd. Met de
toevoeging dat deze commissies voor 1 jaar zijn benoemd. Het is de
bedoeling van het bestuur om de commissie Beheer Reglementen en
Topsport met enkele personen uit te breiden.
6. Het verslag van de vorige vergadering en het evenementenschema
heeft het bestuur vastgesteld. Op 29 september 2012 staat de dag van
de Vrijwilliger van het jaar gepland.
Namens het bestuur,
Paul Vasseur

