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Van de bestuurstafel, 31 mei 2018, Veenendaal
Afwezig: Alex de Vries is inmiddels voor de derde keer geopereerd, we hopen dat hij snel hersteld.
Deze vergadering zal uit twee delen bestaan. Na de ABV zal er in de avond in Utrecht de eerste
bijeenkomst zijn betreft het voorstel van contributieverhoging.
1. Het bestuur heeft het verslag van de ABV van 1 mei behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
a. Het bestuur heeft besloten dat de finale van de Regio Trio League, die zondag 3 juni zou
plaatsvinden in Den Bosch, op een later tijdstip wordt gespeeld.
b. Het bestuur heeft een brief ontvangen van Bas Menken over een besluit van de USBC
omtrent een nieuwe regelgeving voor bowlingballen. Deze vraag zal tijdens de ETBF meeting
op donderdag 14 juni in Brussel, door Bob Schut worden besproken met andere Federaties
die daar aanwezig zullen zijn.
c. Stand van zaken met de ESBC; de contacten zullen door Elco Gorter en Jan Jaap van de Sar
verder worden uitgewerkt.
d. Stand van zaken AVG
Het bestuur en het Bondsbureau zijn tevreden over de gang van zaken, het bureau houdt
contact met de verenigingen hierover.
e. Vanaf seizoen 2019-2020 zullen de finales van de Stedenontmoetingen niet meer automatisch
bij de winnaar worden gespeeld.
f. Het bureau gaat kijken of de Ton Zandboer Cup aantrekkelijker gemaakt kan worden voor de
verenigingen.
4. YET en de diverse brieven, het bestuur heeft dit voorgelegd aan de rechtsbijstand
verzekering. De DAS heeft een advies uitgebracht en dit zal door de NBF gevolgd gaan
worden.
5. Het NBF bestuur heeft de vrijwilliger en de vrijwilligster van het jaar 2018 gekozen, deze zullen
tijdens de Vrijwilligersdag (na de bondsvergadering) in het zonnetje worden gezet.
6. Bondsvergadering.
a. De agenda en de opzet voor de vergadering is besproken. Ook het financiële plaatje 2017 is
besproken, er is een tekort. Het bestuur komt met een voorstel naar de Bondsvergadering.
Voorafgaand zijn er in het land een drietal bijeenkomsten betreft het voorstel contributie.
b. Verslag van de Bondvergadering van 2017 is doorgenomen.
c. Voorstel contributie verhoging besproken.
d. Voorstellen bestuur: 5a. Reglementen Matchfixing ISR
5b. Statutenwijziging NBF
5c. Evenementen plan 2018-2019
- NK Jeugd 2018-2019
- NK Teams 2018-2019
- Recht op deelname DDK
5d. Voorstel voor NK 2020
Er zijn geen voorstellen van leden binnengekomen.
7. EK jeugd 2020
Het bondsbureau zal een to-do-lijst maken en deze zal de volgende vergadering op de
agenda komen te staan.

De volgende ABV is op donderdag 21 juni 2018 in Veenendaal.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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