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

Van de bestuurstafel, 27 oktober 2015, Veenendaal
Deze ABV bestond uit twee delen, eerst de reguliere ABV daarna de vergadering met de NVB en de
NBI.
Het bestuur heeft stil gestaan bij de geweldige prestatie van het Nederlandse Team,
Tom van der Vliet, Ton Plummen, Ellen Jansen en coaches Ron van den Bogaard en Jord van
e
Weeren, op het EK in San Marino. Tom van der Vliet behaalde een mooie 2 plaats en Ellen Jansen
eindigde knap op de derde plaats. Tom en Ellen zullen gehuldigd worden.
1. Het bestuur heeft het verslag van de ABV van 2 september 2015 vastgesteld en de actielijst
en het evenementenschema doorgenomen.
2. Kevin de Haan heeft een presentatie gegeven over de Qubica AMF World Cup en de Dag Der
Kampioenen. Daarnaast een plan van drie jaar voor de NBF Evenementen, dit alles in het
kader van Evenementen 2.0. Het bestuur heeft deze twee presentaties op schrift ontvangen
en zal hierover een beslissing nemen.
3. Jan Jaap van der Sar, Anne Schulze en Arjan de Vries hebben een presentatie gegeven over
NBF 2017+: “Hoe gaan we verder in de toekomst”.
Het was een pittige beschrijving wat in onze ABV een positieve discussie opleverde.
Jan Jaap en Anne verwerken de punten van deze gedachtewisseling in het concept NBF
2017+. Arjan de Vries zal hiervoor een tijdspad maken.
Het is op dit moment nog te ingewikkeld hiervan een verslag aan u voor te leggen maar het
bestuur gaat met dit verhaal het land weer in om het met de verenigingen te bespreken.
4. Het bestuur heeft een voorstel ontvangen van Leo Wouters uit Zoetermeer betreffende een
opzet voor een Superleague. Leo zal uitgenodigd worden om zijn verhaal mondeling toe te
lichten.
5. Er is een goedkeuring afgegeven voor een toernooi van BV Tholen, alle betrokkenen
partijen hebben geen bezwaar.
6. Er is een voorstel ontvangen van Marc Beaufays, voorzitter van de Belgische
Bowlingfederatie, betreffende een 50+kampioenschap Nort Sea Cup.
Het voorstel is besproken en vanuit het bondsbureau wordt met Marc Beaufays contact
opgenomen voor het vervolg.
7. Ad Ophelders heeft aangegeven te stoppen met de commissie van beroep.
8. Het jeugdtoernooi van Veendam wordt toegevoegd aan de bowler/bowlster van het jaar.
9. BV Rijssen heeft toestemming om een jeugdtoernooi te organiseren.
Het tweede gedeelte van de ABV was de jaarlijkse vergadering met de NVB/NBI.
We hadden in de ABV afgesproken dat we de NVB en de NBI het plan NBF 2017+ voor zouden
leggen. Dat leek ons goed omdat dit traject een grotere kans van slagen heeft als de ondernemers
erachter staan. Ook hiervoor geldt dat we er mee aan de slag gaan, na ontvangst van het tijdspad.
Overige punten:
1. Wij gaan onze wedstrijdleiders instrueren met betrekking tot de regels voor het spelen met
twee vingers in een bal (dit was een vraag van het NBI).
2. De communicatie betreft de baankeuringen gaan wij volgens het tijdspad van de NBI
volgen.
3. De punten sponsoring Topsport en een bijdrage voor Evenementen 2.0 zullen besproken
worden in een kleinere groep van de NBF en de NVB.
4. Stickers op baanpanelen met een bepaalde afmeting is toegestaan (dit graag overleggen met
het NBI).
De volgende ABV zal zijn op woensdag 25 november 2015.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer.

