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Van de bestuurstafel, 20 januari 2016
Deze ABV bestond uit twee delen, eerst de reguliere ABV, daarna de eerste sessie van het rondje
Nederland. Beide bijeenkomsten vonden plaats in De Zoete Inval in Haarlemmerliede.
Voorzitter Bob Schut kon deze vergadering wegens zakelijke verplichtingen niet bijwonen.
1. Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 25 november 2015 vastgesteld en de
actielijst en het evenementenschema doorgenomen.
2. De twee documenten van Kevin de Haan, Events of the Future en Qubica AMF World Cup
die in de vorige ABV gepresenteerd zijn, zijn door het bestuur goedgekeurd. Met een paar
kleine aanpassingen kan Kevin hiermee verder.
3. Beleidsplan, Arjan en José gaan hiermee aan de slag met de betreffende personen.
4. RCT, het bestuur zal op korte termijn met de RCT in gesprek gaan over de invulling van de
organisatie.
5. De heer Leo Wouters was uitgenodigd om zijn idee toe te lichten over een nieuwe
opzet bowlingleague. Onder leiding van Edwin van Delden gaan Elco Gorter en Leo Wouters
hiermee aan de slag, wij houden u op de hoogte van deze ontwikkeling.
6. Ter voorbereiding op de avondsessie met de verenigingen heeft het bestuur uitgebreid
gesproken over het plan 2017+.

19.30 uur: De bijeenkomst met de verenigingen over het plan (praatstuk) 2017+.
Het bestuur was zeer tevreden met de opkomst, er waren 25 personen van 13 verenigingen aanwezig.
De aanwezigen zijn het met het bestuur eens dat er iets moet gebeuren om het ledenaantal
weer op niveau te krijgen, samen met de ondernemers en de verenigingen kunnen we misschien een
halt maken op de terugloop van het ledenaantal.
Een verslag van alle vier de bijeenkomsten naar de verenigingen gestuurd worden.
De volgende bijeenkomst zal komende woensdag 27 januari plaatsvinden bij Pand 17 in Assen.
Het bestuur hoopt op een net zo grote opkomst als in Haarlemmerliede.
De volgende ABV zal zijn op woensdag 17 februari 2016 in Veenendaal met aansluitend de derde
bijeenkomst van het rondje Nederland.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer.

