Nederlandse Bowling Federatie

Van de Bestuurstafel, 1 oktober 2013, Veenendaal.
1. In het kader van de mededelingen is het volgende te melden:
- Voorafgaand aan de bestuursvergadering hebben Paul Vasseur en
Edwin van Delden een wederhoor gesprek gevoerd met het bestuur
van de ESBC over een aantal kwesties die enkele 50+ bowlers bij het
bestuur van de NBF hebben neergelegd.
- Op 19 oktober zal de Vrijwilligersdag worden gehouden in bowling
Almere. Op die dag zullen de vrijwilliger en vrijwilligster van het jaar
bekend worden gemaakt.
- Het bestuur heeft het voorstel van één van de teamcaptains NL om
het aantal per team op te geven spelers uit te breiden besproken en
besloten dat voor dit seizoen niet toe te staan. De motivatie; het past
niet binnen de reglementen op grond waarvan de teams hebben
ingeschreven en er is sprake van verdeelde reacties van de
teamcaptains op het voorstel. Alleen bij een hoge mate van
unanimiteit in de reacties van teamcaptains, vindt het bestuur dat met
ingang van volgend seizoen aanpassen van de bestaande regels kan
worden overwogen.
2. Het bestuur heeft kennis genomen van de vaststelling dat bij de Bowling
vereniging Heiloo tijdens de huisleague enkele tientallen personen bowlen die
geen lid zijn van de NBF. Het bestuur zal de Bowling vereniging Heiloo
hierover schriftelijk berichten en daarbij de reglementaire sanctie opleggen. In
artikel 3 sub c van het Algemeen Reglement staat dat een lidrechtspersoon(lees: bowling vereniging) ervoor moet zorgen dat zijn leden
c.q. aangeslotenen bij voortduring ook lid van de NBF zijn.
3. Het bestuur heeft een aanpassing in de voorlopige (inter-)nationale
wedstrijdkalender 2014-2015 besproken en ingestemd met het doorgeleiden
naar de komende bondsvergadering.
4. Het bestuur heeft in twee sessies het jaarplan 2014 besproken. Vanwege
de gevolgen van het afnemen van de subsidies voor het algemeen
functioneren van de NBF, het niet voldoen aan de subsidienormen voor de
topsport van NOC*NSF en het dalen van het ledenbestand heeft het bestuur
in het jaarplan 2014 een aantal beleidskeuzes gemaakt en extra
maatregelen, waaronder een voorstel tot het extra verhogen van de
contributie, genomen.
Het jaarplan 2014 zal op de komende bondsvergadering ter besluitvorming
worden voorgelegd.
5. Het verslag van de vorige vergadering en het evenementenschema heeft
het bestuur vastgesteld.

Namens het bestuur,
Paul Vasseur.

