Bowlen.nl is een gezamenlijk merk van de NBF en de NVB

Van de bestuurstafel, 9 november 2016, Veenendaal.

Afwezig: Alex de Vries, Alex is nog niet hersteld, wij wensen Alex
een spoedig herstel toe en hopen hem weer snel op de bowlingbaan te mogen begroeten.
Aanwezig: Henny Bouwens, zij loopt de komende maanden mee als kandidaat bestuurslid
van de NBF. Indien beide partijen na deze periode het met elkaar eens zijn, zal zij in de
bondsvergadering worden voorgedragen als nieuwe NBF bestuurder.

1. Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 18 oktober behandeld en
goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waarnodig ingevuld.
3. Dispensatie verzoek voor spelen van RTL wedstrijd voor Noord/Drenthe in Appingedam is
behandeld. Bestuur keurt het goed voor dit seizoen maar zal op aandringen dat het
centrum zo spoedig mogelijk aan de eisen zal voldoen. Dit in overleg met het NBI.
4. Het verplaatsen van het toernooi van de BV Assen naar een later moment in het seizoen
is behandeld en goedgekeurd. Met de twee verenigingen (organisatoren) die op hetzelfde
weekend hun toernooi hebben is dit afgestemd, zij hebben er geen probleem mee dat het
toernooi van Assen op hun weekend komt te zitten.
5. Het verslag van de vergadering NVB/NBI/NBF van 18 oktober is behandeld en
goedgekeurd. De actiepunten van deze vergadering komen ook op de actielijst van de
NBF. Maandelijks zal er een A-viertje van goedgekeurde en niet goedgekeurde banen
gekoppeld worden aan de agenda van de ABV.
6. Uit de heidag van 1 september met het bestuur en het personeel (onder leiding
Jolina Broesder van NOC*NSF) zijn drie pijlers gekomen:
NBF Pijler Technologie: dit wordt verder uitgewerkt en samen met de commissie ICT
verder ingevuld.
NBF Pijler Ondernemers: de samenwerking met de centra worden intensiever. We gaan
kijken hoe wij elkaar kunnen versterken.
NBF Pijler NBF Evenementen: hier is de NBF al mee gestart met hun evenementen.
Kevin de Haan en Jan Jaap van der Sar zijn hier het afgelopen seizoen al mee begonnen.
Dit wil de NBF landelijk uitbreiden met de toernooiorganisatoren.
7. Stedenontmoeting 2.0:
De reguliere Stedenontmoeting zal in ieder geval dit seizoen nog plaatsvinden.
In de brainstormsessie “Stedenontmoeting 2.0” van 21 april jl. zijn een aantal zaken
besproken. Uit deze brainstormsessie is gekomen dat er dit seizoen een pilot
“Stedenontmoeting 2.0” zal komen naast de regulieren Stedenkampioenschap, daarna
gaan wij deze pilot evalueren met de deelnemende teams. Het Bondsbureau zal dit zo
snel mogelijk met u communiceren.
8. De jaarplanning is doorgenomen, er komen dit jaar weer vier vergaderingen in het land
met de Verenigingen; het zogeheten ‘Rondje Nederland’.

Volgende ABV zal zijn op woensdag 14 december 2016.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer.

