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

Van de bestuurstafel, 16 maart 2016 Veenendaal.
Deze ABV bestond uit twee delen, eerst de reguliere bestuursvergadering, daarna het overleg van het
NBF bestuur met de RCT’s.
Bureaumanager Edwin van Delden en Management Assistente José Verberk konden deze
vergadering niet bijwonen i.v.m. droevige omstandigheden in hun familie.
1. Het bestuur heeft de vaststelling van het verslag van de vorige ABV van 17 februari
doorgeschoven naar de volgende ABV. De actielijst en het evenementenschema zijn
doorgenomen.
2. Op de agenda stond de behandeling van het sportreglement, concept sportreglement,
toelichting pasgemiddelde, toelichting en wijziging van het algemeen reglement.
Het CBR was uitgenodigd om samen met het bestuur dit agendapunt te behandelen.
Tijdens dit gesprek zijn er nog wat aanpassingen aangebracht aan het concept
Sportreglement. Het CBR zal deze aanpassingen verwerken en het totale pakket naar het
bestuur toesturen. Na goedkeuring van het bestuur zal dit pakket, het sportreglement en het
Algemeen reglement, via de site worden aangeboden aan de verenigingen. De verenigingen
kunnen dan via een mail daarop reageren en waar nodig zal het CBR samen met het bestuur
deze op en/of aanmerkingen beantwoorden. De bedoeling is om dit gehele stuk niet op onze
Bondsvergadering te bediscussiëren maar met alle opmerkingen en aanvullingen ter
vaststelling in de vergadering aan te bieden.
3. Er is een voorstel ontvangen van Michael Extra betreft een andere opzet van de
Stedenontmoeting Senioren van de NBF. Deze opzet is door het bestuur behandeld en zal in
klein comité inclusief de initiatiefnemers verder worden uitgewerkt.
4. Het voorstel evenementen 2.0 van Kevin de Haan is doorgeschoven naar de volgende ABV.
5. Vanuit BV Krimpen is een email binnen gekomen betreffende de verleende dispensatie aan
een speelster van BV Schiedam de Walvis. Het bestuur herziet verleende dispensatie niet en
zal een motivatie met geleerde les en genomen acties communiceren naar de vereniging.
6. BV Haarlem heeft een reactie gestuurd betreft het oliepatroon van de stedenontmoeting
in Nieuwegein. Zij krijgen een antwoord op hun schrijven.
7. Alex de Vries en Eric Tolboom laten via sheets zien wat er besproken moet worden met
de RCT’s.

19.30 uur:
De bijeenkomst met de RCT’s over terugblik en de toekomst van de RCT’s. Vanuit de RCT’s waren
acht personen aanwezig en hebben samen met het NBF bestuur alles op een rijtje gezet. Alex en Eric
hebben een prachtige presentatie gehouden hoe wij samen met de verenigingen en de RCT’s de
sport beter naar buiten toe kunnen presenteren en de evenementen weer bezet kunnen krijgen.
Marco Landman van RCT Oost hield ook een presentatie hoe je toernooien in de regio
weer aantrekkelijk kan maken. De sheets en het verslag zullen naar de verenigingen en de RCT’s
worden toegezonden.
De volgende ABV zal zijn op woensdag 20 april 2016.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer.

