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

Van de bestuurstafel, 15 maart 2017, Veenendaal

Afwezig: Alex de Vries, Henny Bouman, Arjan de Vries en Edwin van Delden.
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Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 15 februari behandeld en goedgekeurd.
Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waarnodig ingevuld.
Er is gediscussieerd over wat te doen bij jubilea van verenigingen, afgesproken dat er bij 25 en
50 jaar officieel aandacht aan wordt geschonken door het Bondsbureau.
4. Er is een verzoek gekomen van mevr. Vriends betreffende haar pasgemiddelde. Hier is door het
bestuur een reactie op gegeven, het bondsbureau zal met haar contact opnemen.
5. Er is een verzoek gekomen van BV Leiden i.v.m. het vervangen van een overleden speler in de
NTL, hier is een akkoord opgegeven.
6. Er is een reactie ontvangen van BV Assen betreft het toekennen van dubbele punten bij een
jeugdtoernooi, het bureau gaat dit uitzoeken en daar op reageren.
7. Verzetten Regionale Jeugdkampioenschappen Noord Brabant, het bestuur is akkoord als de
toernooiorganisaties die op die datum zitten er geen probleem mee hebben.
8. Er is een nieuwe lijst ontvangen van baaninspecties van het NBI, hierop zijn geen
bijzonderheden.
9. Het verslag van het Rondje Nederland is besproken en goedgekeurd, dit verslag zal naar alle
bowlingverenigingen worden gestuurd.
10. Rapportage van het onderzoek naar recreatieve bowlers, deze is in samenwerking met de NVB
gehouden. Dit onderzoek is door bondsmedewerkers José Verberk en Anne Schulze
gepresenteerd bij het NVB bestuur, zij waren erg positief over dit onderzoek. Dit onderzoek krijgt
namens de NBF nog een vervolg.
11. Ter voorbereiding op de Bondsvergadering is afgesproken dat in de middagsessie van de
bondsvergadering een paar workshops gehouden worden.
12. Het vervolg van de Heidag zal worden gehouden op 31 mei in Rijssen.

De volgende ABV zal zijn op woensdag 19 april 2017 in Tilburg.

Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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