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

Van de bestuurstafel, 26 november 2015, Amsterdam
Deze ABV bestond uit twee delen, eerst de regulieren ABV met aansluitend het uitgestelde
afscheid van oud-bestuurslid Paul Vasseur.
Het heeft even geduurd maar er is met een klein gezelschap eindelijk goed afscheid
genomen van Paul tijdens een regenachtige namiddag in de straten van Amsterdam met een
partijtje Urban Golf.

1. Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 27 oktober 2015 vastgesteld en
de actielijst en het evenementenschema doorgenomen.
2. De NBF wedstrijdkalender 2016-2017 is doorgenomen en goedgekeurd. Het bestuur
heeft besloten dat alle Nationale Leagues in één weekend gaan vallen, hierdoor
komen er een aantal zondagen vrij in het seizoen.
3. Bowlingvereniging Zutphen heeft een toernooi voor 28 februari 2016 aangevraagd.
De aangemelde toernooien op deze datum hebben daar geen bezwaar tegen. De
NBF zal Bowlingvereniging Zutphen toestemming geven voor het organiseren van dit
evenement.
4. Het besluit van de heer Ad Ophelders om te stoppen met de commissie van beroep is
door hem ingetrokken waardoor hij lid blijft van deze commissie.
5. Promotie en Degradatie NMTL van dit seizoen. Er is er wat onduidelijkheid ontstaan
in het land. Er zijn wat suggesties gedaan en deze zijn door het Bureau verder
uitgewerkt. Het bestuur heeft voor dit voorstel gekozen en zal dit op zeer korte termijn
met u delen.
6. Het bestuur zal een voorstel doen aan de commissie beheer reglementen om voor de
leeftijdsgrens van 50+ toernooien, om deel te nemen aan onze Nederlandse
evenementen, de internationale leeftijdsgrens aan te houden.
7. Kevin de Haan heeft twee documenten opgesteld en voorgelegd aan het bestuur
namelijk een uitleg over ‘events of the future’ en de verantwoording over de Qubica
AMF World cup. Het bestuur heeft deze twee documenten op schrift ontvangen en
zal hierover in de volgende ABV een beslissing in nemen.
8. NBF 2017+ proces zijn een aantal data door het bestuur voorgesteld voor het rondje
Nederland. Intern moet hier nog naar gekeken worden maar zodra datum en locatie
bekend zijn worden deze gecommuniceerd.
9. De voortgang van het beleidsplan is doorgeschoven naar de volgende ABV omdat
Arjan de Vries niet aanwezig kon zijn vanwege verplichtingen bij het WK dammen in
Emmen.
10. Rapportage van het overleg met de NVB. Beide partijen zijn tevreden en zullen op
korte termijn hier een vervolg aangeven.
11. In het kader van het evenementenplan 2.0 is het derde evenement, de Nederlandse
Jeugd Kampioenschappen ook een succes geweest.

Volgende ABV zal zijn op woensdag 20 januari 2016.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer.

