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

Van de bestuurstafel, 20 april 2016 Veenendaal.
Deze ABV stond buiten wat agendapunten in het teken van de komende Bondsvergadering van
11 juni 2016.
Edwin van Delden was wegens ziekte niet aanwezig.

1. Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 17 februari en die van 16 maart
behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. De samenvatting van alle bijeenkomsten ‘rondje Nederland’ is behandeld en goedgekeurd.
Dit verslag zal samen met de PowerPointPresentatie naar alle Bowlingverenigen worden
gestuurd, ook zal dit verslag op de NBF site worden geplaatst.
4. Er is een voordracht gekomen om Mandy van de Louw als voorzitter van de
Tuchtcommissie te benoemen via de Bondsvergadering. Ook is er een vacature voor deze
commissie.
5. In verband met de vreselijke brand bij Dolfijn Bowling zijn een aantal zaken betreft
Bowlingvereniging Tilburg besproken en gecommuniceerd met de vereniging.
6. Het evenementenplan 2.0 zal met Kevin de Haan worden kort gesloten.
7. Bondsvergadering van 11 juni 2016:
Notulen van 13 juni 2015 waarnodig zal het bestuur tijdens de Bondsvergadering tekst
en/of uitleg geven, de rondvragen van deze Bondvergadering zijn al schriftelijk
beantwoord. Deze notulen, besluitenlijst en de rondvragen van deze Bondsvergadering staan
op de NBF site, vragen daarover graag vooraf schriftelijk stellen.
8. Op de agenda stond ter goedkeuring het sportreglement en het algemeen reglement, het
CBR heeft naar aanleiding van vorige ABV de vragen vanuit het bestuur verwerkt.
Het bestuur heeft de voordracht vanuit de CBR aangenomen.
De verenigingen kunnen voor de bondsvergadering via mail hierop reageren en waar nodig
zal het CBR samen met het bestuur deze op en/of aanmerkingen beantwoorden. Dit gehele
stuk kan dan vervolgens als hamerstuk worden behandeld op onze Bondsvergadering.
9. Er is een brief ontvangen van Zuleika Tromp van BV Gorinchem betreft de
wedstrijdkalender deze is geadresseerd aan de Commissie van Beroep deze is door
gestuurd naar de commissie.
10. Ingezonden brief van de heer Penninkhof. Deze is doorgestuurd naar het CBR, zij hebben dit
in de nieuwe reglementen al grotendeels ondervangen.
11. Er is bij een aantal verenigingen nog wat onduidelijkheid over de nieuwe contributie voor
leden en kosten voor toernooien. Het bestuur zal zowel op de NBF site als per brief dit
nogmaals communiceren.
Volgende ABV zal zijn op woensdag 1 juni 2016.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer.

