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

Van de bestuurstafel, 19 april 2017, Tilburg

Afwezig:

Bob Schut
Alex de Vries is nog niet hersteld.

Door de dagvoorzitter Ton Zandboer is de prachtige prestatie van onze jeugd en hun coaches op het
EK in Finland besproken.
1.
2.
3.

Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 15 maart behandeld en goedgekeurd.
Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waarnodig ingevuld.
Er is een brief ontvangen van BV Assen betreft hun schrijven van 7 april. De brief is tijdens de
vorige ABV nog niet volledig beantwoord, dat klopt, de drie vragen uit de brief zijn wel degelijk
behandeld, er kon echter nog geen besluit genomen worden. In deze vergadering is dit weer ter
tafel gekomen en is door het bestuur een besluit genomen, het bureau zal BV Assen hiervan in
kennis stellen.
Nb: ‘Van de bestuurstafel’ is slechts een korte samenvatting van de notulen, met als doel de
leden informeren over de besproken onderwerpen tijdens de vergadering. Niet alles wordt hierin
uitgebreid behandeld, het kan dus zijn dat een onderwerp wel besproken is maar niet vermeld
wordt.
4. Er is een circulaire ontvangen van The Scheveningen Dutch Open 2017. Het is een jeugdtoernooi
dat voldoet aan de voorwaarden zoals deze zijn beschreven. Hierdoor wordt het een A-toernooi
en zijn er dubbele punten te verdienen voor het klassement Jeugdbowler/bowlster van het jaar.
5. De nieuwe opzet van het NK Teams 2017 is besproken en goedgekeurd, het bureau zal dit
communiceren met de verenigingen.
6. Het bestuur zal in de bondsvergadering van 10 juni Henny Bouwens voordragen als bestuurslid
van de NBF.
7. Omdat Elco Gorter mee gaat doen aan de WK trials is besloten, om elke schijn van
belangenverstrengeling te voorkomen, de portefeuille Topsport tijdelijk onder te brengen bij Arjan
de Vries.
8. Er is een protest ontvangen aangaande de baancondities tijdens de Ton Zandboer cup,
het bureau zal de betreffende verenigingen antwoorden.
9. De Nationale wedstrijdkalender 2017-2018 is behandeld en goedgekeurd.
10. Verdeelsleutel werkzaamheden directeur Sportcluster is besproken door het NBF bestuur en
goedgekeurd.
11. Voorbereiding bondsvergadering. Dit is besproken en de volgende punten komen tijdens de ABV
van 24 mei terug:
- Verslag
- Besluitenlijst
- Jaarverslag/Financieel verslag
- Voorstellen van Leden
De volgende ABV zal zijn op woensdag 24 mei 2017 in Veenendaal.

Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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