Van de Bestuurstafel, 26 september 2012 Veenendaal.
1. Het bestuur heeft onlangs kennis genomen van het faillissement van de
bowling Apeldoorn. Het bestuur van de bowlingvereniging Apeldoorn
heeft de NBF gevraagd dispensatie te verlenen aan hun leden die, in
afwachting van een mogelijke doorstart van de bowling, elders hun ‘
balletje willen rollen’ bij het aanvragen van het dubbellidmaatschap voor
het lopende seizoen. Het verzoek zal de NBF voor het lopende seizoen
honoreren.
2. Door het bestuur is uitgebreid stilgestaan bij het concept van het
meerjarenbeleidsplan dat aan de Bondsvergadering van november gaat
worden voorgelegd en dat tot stand is gekomen met de inbreng van leden
uit diverse commissies die het bestuur adviseren. Na een aantal laatste
aanpassingen zal het document, net als de andere stukken voor de
Bondsvergadering, in de loop van de week van 1 oktober worden
gepubliceerd op de website.
3. Op basis van de diverse rapportages en eigen waarnemingen heeft het
bestuur vastgesteld dat het zinvol is om door te gaan met het ontwikkelen
van een Topsportplan 2013 t/m 2016 en dat in te dienen bij NOC/NSF.
Uiterlijk begin 2013 zal helder worden of het NBF plan tot uitvoering mag
worden gebracht. Tot die tijd gaat het bestuur geen verplichtingen aan die
onomkeerbaar zijn en die niet kunnen worden gedekt binnen de lopende
begroting 2012 en de concept begroting 2013.
4. Het bestuur heeft besloten vanaf Januari 2013 strak de hand te houden
aan de regel dat alle door de NBF georganiseerde wedstrijden moeten
worden gespeeld in bowlinghuizen die gecertificeerd (=goedgekeurd) zijn
door de NBI. Dit om te voorkomen dat er te veel huizen komen met
uitgestelde (her)keuringen.
5. Het bestuur heeft kennis genomen van het evaluatie verslag van de
Europese Kampioenschappen Dames 2012, zoals dat door het
organisatiecomité is opgesteld. Het bestuur heeft aangegeven dat ze
graag ziet dat de geleerde lessen worden verwerkt in een draaiboek voor
toekomstige evenementen. Overigens heeft het bestuur nogmaals
vastgesteld dat door het organisatiecomité een geweldige prestatie is
geleverd en dat door hen een ‘nieuwe norm’ is gezet voor het organiseren
van dit type evenementen.
6. Het bestuur heeft de concept wedstrijdkalender 2013-2014 zoals die ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de Bondsvergadering vastgesteld.
7. Het verslag van de vorige vergadering, het evenementenschema en het
vergaderrooster voor 2013 heeft het bestuur vastgesteld.
8. De agenda van de komende Bondsvergadering heeft het bestuur
doorgenomen.

Namens het bestuur,
Paul Vasseur

