Nederlandse Bowling Federatie

Van de Bestuurstafel, 27 maart 2013, Veenendaal
1. In het afgelopen jaar heeft het bestuur samen met het bureau, op verzoek
van de bondsvergadering, gesproken met een aantal besturen van
bowling verenigingen over de ‘ grijze leden’. Volgens art. 4 van de
Statuten van de NBF is een lid-rechtspersoon (lees: bowling vereniging)
verplicht al haar leden of aangeslotenen op te geven. Voor ieder niet
opgegeven lid is een boete verschuldigd. Het bestuur zal hierover in de
komende Bondsvergadering een korte terugmelding doen.
2. Het bestuur heeft besloten in het seizoen 2013-2014, de 18-21 jarigen toe
te laten tot de Regiokampioenschappen voor de jeugd. Vervolgens is het
aan de betreffende afdeling om te besluiten of de betreffende kampioenen
worden aangemeld voor de Dag der Kampioenen Senioren
3. Het MijnNBF programma voor de scoreverwerking van de huisleagues is
bijna gereed voor gebruik in de huisleagues en zal per september 2013
operationeel zijn. Het bestuur heeft besloten dat verenigingen voor het
komende seizoen (2013-2014) het programma op vrijwillige basis kunnen
gebruiken. Met ingang 1 september 2014 zal het verplicht worden.
4. De Commissie van Beheer heeft de Statuten van de NBF geactualiseerd.
Het bestuur heeft metwaardering kennis genomen van het opgestelde
concept, het besproken en besloten de voorgestelde teksten zonder
wijziging en met een positief advies door te geleiden naar de
Bondsvergadering.
5. Het bestuur heeft de nieuwe opzet voor de Trioleagues goedgekeurd, het
is de bedoeling dat in het seizoen 2013-2014 volgens deze nieuwe opzet
zal worden gebowld.
6. Het bestuur heeft de concept wedstrijdkalender seizoen 2013-2014
besproken en besloten de kalender door te geleiden naar de
Bondsvergadering.
7. In het kader van de modernisering van de competitie is onlangs met een
aantal teamcaptains gesproken over het aantrekkelijk maken van de
eredivisie NL 5 mans team. Dat gebeurde in een bijeenkomst waarvoor
alle teamcaptains waren uitgenodigd.
De conclusie: beperken van de speeltijd, het verhogen van de spanning
tijdens de wedstrijden en het terugbrengen van de kosten, verdienen
prioriteit. In de nieuwe opzet zal een en ander worden meegenomen.
Hierover gaat er na de Paasdagen een tekst in de richting van de
teamcaptains.
8. Het verslag van de vorige vergadering en het evenementenschema heeft
het bestuur vastgesteld.
9. De commissie Breedtesport meldde dat de zij behoefte heeft
aan extra menskracht, daar wordt naar gezocht en inmiddels hebben zich
de eerste kandidaten gemeld.

Namens het bestuur,
Paul Vasseur

