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Van de bestuurstafel, 25 januari 2017, Amsterdam-Duivendrecht

Afwezig: Alex de Vries en Bob Schut.
Deze ABV bestond uit twee delen, eerst de reguliere ABV, daarna de eerste sessie van het rondje
Nederland. Voorzitter Bob Schut was bij deze bijeenkomst wel aanwezig.
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Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 14 december behandeld en goedgekeurd.
Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waarnodig ingevuld.
Er is een brief ontvangen van BV Barneveld. Het bondsbureau zal met BV Barneveld contact
opnemen voor een uitleg.
Het bestuur zal een vervolg geven aan de heidag die zij hebben gehouden op 1 september, deze
zal op 29 maart plaatsvinden.
Er is een verzoek gekomen van de organisatie van de Dutch Open. Het gaat om een ETBF Atoernooi dat plaatsvindt in september 2017 te Scheveningen. Het voorstel is om twee series
speciaal voor jeugdspelers t/m 17 jaar te laten spelen onder de naam Dutch Open Youth Squads.
Om de jeugd te stimuleren wordt er minder inschrijfgeld gerekend dan voor de senioren. Deze
Dutch Open Youth zal ook meetellen voor het klassement Jeugd Bowler/ster van het jaar.
Ter voorbereiding op de avondsessie met de verenigingen heeft het bestuur uitgebreid gesproken
over de drie pijlers.

Dinsdag 31 januari is er een bijeenkomst met de ICT commissie.
Woensdag 1 maart is er een bijeenkomst voor Toernooiorganisatoren, de uitnodiging hiervoor wordt
volgende week verzonden.
19.30 uur Rondje Nederland
Het was een goede opkomst ± 20 personen hebben samen met het NBF bestuur gesproken wat er tot
op heden gerealiseerd is ten opzichte van het vorig jaar. Elco Gorter, gespreksleider deze avond gaf
hierin een goede uitleg.
Na de evaluatie kwam de drie pijlers ter spraken: Technologie, Ondernemers en Evenementen:
Er komt van de vier bijeenkomsten een verslag die naar alle verenigingen zal gestuurd worden. Dit zal
half maart gebeuren.
De volgende bijeenkomst zal komende woensdag 1 februari plaatsvinden in Venray.

De volgende ABV zal zijn op woensdag 15 februari 2017 met in de avond het laatste rondje Nederland
in Veenendaal.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer.

