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

Van de bestuurstafel, 28 november 2017, Veenendaal
Afwezig: Alex de Vries nog niet hersteld

Deze ABV bestond uit twee delen, eerst de reguliere ABV, daarna de jaarlijkse vergadering met
de NVB en het NBI.
Elco Gorter zou wat later komen, dit in verband met TV opnamen voor Editie NL, dat allemaal
door de wereldtitel van Xander van Mazijk. Het bondsbureau heeft afgelopen dinsdag heel wat
telefoontjes gehad van TV, Radio en de landelijke pers. Laten we hopen dat dit een positieve
uitstraling gaat krijgen voor onze sport.
De voorzitter verwelkomde Henny Bouwens die na een verblijf van drie maanden in het buitenland
weer aanwezig was.
1.
2.
3.
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Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 8 november behandeld en goedgekeurd.
Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
Er is gesproken over oliepatronen dit gaan we bespreken in het rondje Nederland.
Dispensatie baankeuringen, dit wordt ter tafel gebracht in de vergadering met de NVB en het
NBI.
5. Op woensdag 8 november hebben Arjan de Vries en Bob Schut een goed, afrondend gesprek
gehad met het bestuur van Heiloo. De kwestie van de grijze leden binnen de vereniging Heiloo
is hiermee afgesloten.
6. Er is een reactie gekomen van KEDA op de brief van de NBF.
7. Er zijn verschillende e-mails ontvangen van leden waarin zij hun ongenoegen hebben geuit
over de YET-toer. Het bestuur heeft deze e-mails gedeeld met de organisatie van de YET en
daar een reactie op gekregen. Het bestuur zal kijken hoe zij hier mee verder gaat.
8. EK Jeugd 2020, de voorbereidingen zijn van start gegaan; er zijn al gesprekken geweest met
de gemeente Tilburg, de commissaris van de Koning Brabant, de heer Van der Donk en de
Gedeputeerde van Brabant, de heer Swinkels. Dit krijgt een vervolg.
Op korte termijn zal er ook een gesprek komen met het Bowlingcentrum van Thomas Dol, dit
heeft nog niet plaats gehad in verband met de verbouwing.
9. De vergadering met de NVB en het NBI wordt besproken.
10. Voor het Rondje Nederland zijn de verschillende locaties en de datums vastgelegd. De
verenigingen krijgen hierover zo snel mogelijk bericht. De data zijn als volgt:
Regio Zuid Holland en Zeeland:
donderdag 18 januari
Regio Noord Holland :
woensdag 24 januari
Regio Oost en Utrecht:
donderdag 1 februari
Regio Noord en Drenthe:
donderdag 15 februari
Regio Brabant en Limburg:
woensdag 21 februari
Na deze ABV is het bestuur naar de vergadering gegaan met de NVB en het NBI. In de opening
heeft Bob Schut verslag gedaan over de grote belangstelling van TV, Radio en de landelijke pers
over de Wereldtitel van Xander van Mazijk.
Buiten het vaststellen van het verslag van de vergadering van 18 oktober 2016 waren er nog
twee zaken die er besproken zijn.
Er is een contract(samenwerkings)voorstel gedaan door de NBF waarop de NVB nog niet
gereageerd had. Er is over gesproken en nu alles helder is gaat de NVB het intern bespreken. Zij
komen er in januari 2018 op terug.
Ook over het punt bowlen op TV komt de NVB terug.
De reguliere ABV op woensdag 13 december zal gezien de drukte toch door gaan.

Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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