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Van de bestuurstafel, 1 juni 2016 Tilburg.
Deze ABV stond buiten wat agenda punten in het teken van de komende Bondsvergadering van
11 juni 2016 aanstaande
1. Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 20 april behandeld en goedgekeurd.
2. De actielijst en het evenementenschema zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Voorzitter Bob Schut en Directeur Arjan de Vries zijn samen met Jan Jaap van der Sar
wederom bij Bowlingvereniging Heiloo geweest betreffende de grijze leden. Tijdens de
Bondsvergadering zal de uitkomst hierover worden toegelicht.
4. Er is commotie ontstaan betreft het samenvoegen van de RTL en NMLT om deze in één
weekend te laten spelen. Ook dit punt zal tijdens de bondsvergadering, in de middagsessie,
besproken worden.
5. In verband met de vreselijke brand in Tilburg zijn een aantal zaken betreft
Bowlingvereniging Tilburg besproken. Deze zullen worden gecommuniceerd met de
vereniging.
6. Er zijn twee brieven binnengekomen. Eén van BV Veldhoven en één van BV Erica Mill. Deze
zijn behandeld en de verenigingen krijgen hierop een antwoord. De brieven met het antwoord
worden op de NBF site geplaatst.
7. Bondsvergadering van 11 juni 2016:
- Waarnodig zal het bestuur tekst en uitleg geven over de notulen van 13 juni 2015. De
vragen uit de rondvraag van deze vergadering zijn al schriftelijk beantwoord.
- Er zijn op het bureau geen reacties ontvangen betreft de notulen, besluitenlijst en de
rondvragen van deze Bondsvergadering 2015.
8. Op de agenda stond ter goedkeuring het sportreglement. Vanuit het land zijn nog wat
schriftelijke vragen gesteld aan het CBR, het CBR heeft naar aanleiding van deze vragen
het bestuur een voordracht gedaan en die zijn aangenomen. Dit gehele stuk kan als
hamerstuk worden behandeld op onze Bondsvergadering.
9. Ingezonden brief van de heer Penninkhof.
Deze brief is behandeld door het CBR en er is een advies opgekomen die door het bestuur
is geaccordeerd. Ook dit schrijven zal op de site geplaatst worden.
10. Er is bij een aantal verenigingen nog wat onduidelijkheid over de nieuwe contributie voor
leden en kosten voor toernooien. Het bestuur zal in de middagsessie van onze
Bondsvergadering dit nogmaals met u communiceren.
11. Vanuit de commissie beheer reglementen is een voordracht gekomen aan het bestuur
om Wilma di Giorno aan deze commissie toe te voegen. Hier heeft het bestuur unaniem mee
ingestemd. De commissie is met nog een paar kandidaten bezig die het CBR willen
versterken.
12. De voorlopige NBF wedstrijdkalender 2016/2017 is door het bestuur goedgekeurd.
13. In de middagsessie van de Bondsvergadering zal er ook gesproken over ICT zaken.
Volgende ABV zal zijn op woensdag 29 juni 2016.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer.

