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

Van de bestuurstafel, 15 februari 2017, Veenendaal

Afwezig: Alex de Vries.
Deze ABV bestond uit twee delen, eerst de reguliere ABV, daarna de laatste sessie van het rondje
Nederland.

1.
2.
3.

Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 25 januari behandeld en goedgekeurd.
Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waarnodig ingevuld.
Er is een verzoek gekomen van Bowling Zevenaar voor uitstel op het keuren van de banen, dit
omdat binnen een half jaar het machinepark wordt vervangen. Hier is door het bestuur positief op
gereageerd.
4. Er is een brief ontvangen van BV Barneveld betreft dispensatie van een speler. Hier is door het
bestuur een reactie op gegeven, het bondsbureau zal met BV Barneveld contact opnemen.
5. Er is een verzoek gekomen van regio Limburg om de Limburgse Kampioenschappen te houden
in Grefrath, als de banen daar zijn goedgekeurd mogen zij daar de kampioenschappen houden.
Het bureau zal dit kortsluiten met regio Limburg.
6. Er is een dispensatie verzoek van een bowlingteam voor het bijschrijven van een speler op hun
lijst binnengekomen, dit is volgens de regels gebeurd en door het bestuur goedgekeurd.
7. Er is een lijst ontvangen van baaninspecties van het NBI, deze lijst was niet actueel, het bureau
zal een verzoek aan het NBI doen om een nieuwe lijst op te sturen.
8. De commissie ICT is bij elkaar geweest. Zij gaan aan de slag. Er zal naar de verenigingen een
verzoek worden gedaan hun prioriteiten door te geven.
9. Ter voorbereiding op de avondsessie met de verenigingen heeft het bestuur gesproken over
de drie pijlers.
10. Kevin de Haan heeft een presentatie gegeven over de finale Stedenontmoeting op
12 maart te Nieuwegein.

19.30 uur Rondje Nederland
Het was een goede opkomst; ± 20 personen van 11 verenigingen hebben samen met het NBF bestuur
gesproken. Het was een constructieve bijeenkomst. Ook deze avond was Elco Gorter gespreksleider.
Er komt van deze vier bijeenkomsten een verslag die naar alle verenigingen zal gestuurd worden. Dit
zal half maart gebeuren.
De volgende ABV zal zijn op woensdag 15 maart 2017 in Veenendaal.

Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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