Van de Bestuurstafel, 2 mei 2012 in Rainbow Centre Nistelrode.
1. In het kader van de gesprekken met de verenigingen over ‘grijze
leden’, leden die niet zijn aangemeld bij de NBF. Gisteravond hebben
Edwin van Delden en Paul Vasseur in Nieuwegein gesproken met het
bestuur van de Bowling Vereniging Nieuwegein. Het gesprek was
constructief en werkte naar alle partijen toe verhelderend. De groep
waarover gesproken is valt niet als ‘grijze leden’ aangemerkt te
worden.
2. Het Evenementenplan 2012 – 2013 heeft het bestuur kennis van
genomen en besloten is het op de website te plaatsen, op een A-4tje
zullen de wijzigingen worden opgeschreven en bij de stukken voor de
Bondsvergadering op 2 juni a.s. worden gevoegd.
3. Het programma NBF Jubileum/receptie op 2 juni in Amsterdam
Borchland is besproken. Het ligt in de bedoeling dat het feest een
grote reünie moet worden. Met z’n allen terugblikken op 50 jaar
bowlen in Nederland. Bestuursleden en andere genodigden die zich
nog niet hebben aangemeld voor het bijwonen van de receptie worden
uitgenodigd dit zo spoedig mogelijk te doen.
4. Over de EK 2012 kan worden teruggemeld dat de voorbereidingen
goed verlopen. Hoewel er honderden toeschouwers verwacht worden
op de finaledag zijn er nog volop kaarten verkrijgbaar. Bestellen van
de kaarten kan via:
http://www.ewc2012.eu/index.php/organization/tickets/
5. Door het bestuur is kennis genomen van de opvattingen van de
deelnemers aan de evaluatie van de Nationale Leagues. Vastgesteld is
dat er een grote verscheidenheid is in wensen. Het bestuur is van
mening dat er knopen moeten worden doorgehakt en het niet kan
blijven bij het telkens doen van kleine aanpassingen. Die aanpassingen
sorteren niet het gewenste effect namelijk consolidatie en bij
voorkeur groei van het aantal deelnemende teams. In de vergadering
van eind mei hakt het bestuur knopen door op basis van binnenkort
door spelers en bondsbureau op te stellen adviezen, Eea kan dan m.i.v.
het seizoen 2012/2013 worden doorgevoerd.
6. Het verslag van de vorige vergadering en het evenementenschema
heeft het bestuur vastgesteld.
Namens het bestuur,
Paul Vasseur.

