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

Van de bestuurstafel, 4 oktober 2017, Veenendaal

Afwezig: Alex de Vries nog niet hersteld en Henny Bouwens.

1. Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 30 augustus behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Er is een verzoek binnengekomen van Luc Jansen, organisator van de Bronzen Schietspoel in
Tilburg om hun toernooi te mogen verplaatsen naar het weekend van 21 en 22 april 2018
omdat de bouw van het bowlingcentrum vertraging oploopt. Op dit weekend waren de finales
van het NK A gepland, ook in Tilburg. Na intern overleg is er tijdens de bestuursvergadering
met de toernooiorganisatoren gebeld over de nieuwe finaledag en is er groen licht gegeven.
De ETBF Masters finale op maandag 23 april gaat hierdoor ook door.
4. Er is een uitnodiging ontvangen van dhr. Van der Donk, commissaris van de Koning Brabant.
Het betreft een Brabantse Federatiebijeenkomst op zaterdag 18 november. Het bestuur van
de NBF en Regio Brabant zullen hier aanwezig zijn.
5. Er is definitief besloten dat voor de Stedenontmoeting Jeugd alleen een finale wordt gespeeld.
Er zijn dus geen voorrondes maar open inschrijving. Het afgelopen jaar hebben er 24 jeugd
teams aan de voorronde meegedaan en hebben allen de finale gespeeld.
6. Er is een uitnodiging ontvangen van Bowling Vereniging Haarlemmerliede om hun 40 jarig
bestaan te vieren, het bestuur kan helaas niet aanwezig zijn. Er worden bloemen gestuurd.
7. De stukken van de jaarvergadering van de ETBF in oktober 2017 in Wenen zijn
doorgenomen.
8. De Vrijwilligersdag is geëvalueerd. Het bestuur is van mening (o.a. op advies van de
deelnemers) dat we er toch mee door moeten gaan. Het bestuur komt t.z.t. met een voorstel.
9. Vanaf nu zal het EK Jeugd 2020 iedere keer als agenda punt worden behandeld.
10. De opzet van het Rondje Nederland is besproken. Om meer aanmeldingen te krijgen zal er
een brief naar de verenigingen worden gestuurd met het verzoek om agendapunten aan te
leveren. Er zullen vier of vijf avonden worden georganiseerd. Mocht er behoefte zijn voor een
zaterdag kan dat ook aangegeven worden. Wanneer er meer over bekend zal zijn komen wij
hierop terug.
11. De NBF zal een verzoek indienen naar de NVB toe wanneer hun jaarlijkse vergadering
zal plaatsvinden.

De volgende ABV zal zijn op woensdag 8 november 2017 in Veenendaal.

Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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