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

Van de bestuurstafel, 30 augustus 2017, Veenendaal

Afwezig: Alex de Vries nog niet hersteld en Henny Bouwens.
In verband met vakanties is er in de maand juli geen ABV geweest. Het bestuur is met frisse moed
begonnen aan het nieuwe seizoen.

1. Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 28 juni behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Er is een verzoek binnengekomen voor twee jeugdtoernooien in het nieuwe seizoen, één in
bowling IJsselmonde en één in Hoofddorp. Als de twee toernooien voldoen aan de regels en
niet op een weekend zit waar een ander evenement plaatsvindt kan het bestuur zich hier in
vinden. Het bondsbureau zal dit verder afwerken, deze twee toernooien komen ook in
aanmerking voor het klassement van Bowler van het jaar jeugd.
4. Er is een brief ontvangen betreft een baankeuring, deze zal worden doorgespeeld naar het
NBI.
5. Er is besloten geen afvaardiging naar de World Bowling Congress 2017 in Las Vegas te
sturen.
6. De jaarvergadering van de ETBF in oktober 2017 in Wenen zal wel door de NBF worden
bezocht.
7. Er is gesproken over NBF evenementen:
Dag der Kampioenen Jeugd en Senioren; er is besloten dat alle kampioenen van de
verenigingen, NBF evenementen en alle NTL, RTL en NJTL mogen deelnemen aan de
landelijke finale, het inschrijfgeld zal aantrekkelijk moeten zijn.
NK Jeugd en Stedenontmoeting Jeugd; hierover is het bureau nog in gesprek met onze
jeugdleden, in de volgende bestuursvergadering zal hier definitief een besluit over worden
genomen.
8. Genomineerden voor vrijwilliger van het jaar; dit jaar waren er veel meer voordrachten dan de
afgelopen jaren, het bestuur heeft na alles te hebben overwogen een keus gemaakt voor de
titel van Vrijwilliger(ster) van het jaar. Zaterdag 9 september tijdens de Vrijwilligersdag in
Mijdrecht worden deze bekend gemaakt, het NBF bestuur zal hierbij aanwezig zijn.
Gezien de geringe aanmeldingen voor de Vrijwilligersdag zal dit voorlopig de laatste zijn in
deze vorm.
9. Er is gebrainstormd over de NBF Business Club, een nieuw fenomeen in onze organisatie.
Wanneer er meer over bekend zal zijn komen wij hierop terug.

De volgende ABV zal zijn op woensdag 4 oktober 2017 in Veenendaal.

Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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