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Van de bestuurstafel, 1 juli 2015, Veenendaal
Het bestuur heet José Verberk welkom bij haar eerste ABV vergadering. Zij heeft de taak
overgenomen van Joyce van der Meer die elders in het sportcluster haar werkzaamheden
zal voortzetten.
Het bestuur heeft de Bondsvergadering van afgelopen 13 juni als heel positief ervaren.
1. Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 27 mei 2015 en het evenementen
schema vastgesteld.
2. De notulen van de Bondsvergadering van 13 juni en de actielijst n.a.v. van het verslag is
door het bestuur behandeld en kan op de NBF-site worden geplaatst.
De vragen bij de rondvraag van deze bondsvergadering zouden schriftelijk worden
behandeld door het bestuur, deze antwoorden zijn verwerkt en zitten bij de notulen.
3. Het voorstel van het CBR betreft het Hoofdstuk 3 sportresultaten zal integraal op
de NBF site worden geplaatst.
Het Hoofdstuk 3 sportresultaten zal in de Bondsvergadering van 2016 worden behandeld.
Als men vragen heeft of wijzigingen in dit hoofdstuk wil aanbrengen deze graag schriftelijk
sturen naar het bondbureau.
4. Zowel in de Bondsvergadering van 28 juni 2014 als in die van 13 juni 2015 is vanuit deze
vergadering afgesproken efficiënter te werk te gaan.
Zodra de notulen op de website zijn gepubliceerd kunnen op- en aanmerkingen of vragen
worden toegestuurd aan het Bondsbureau.
5. Het bestuur zal na de vakantie, vooraf aan hun ABV, een gesprek hebben met het bestuur
van de ESBC betreft financiële ondersteuning.
6. Op korte termijn zal het bestuur met voorstellen komen betreft het bezoeken van de
verenigingen in het land en het organiseren van een seminar met toernooiorganisatoren.
7. Er zal in het nieuwe seizoen toch een NDTL worden gehouden; er hebben zich acht teams
gemeld voor deze league.
Het bestuur wenst Alex, Lisanne en hun coach Peter heel veel succes in Japan.

Volgende ABV zal zijn op woensdag 2 september 2015.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer.
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