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

Van de bestuurstafel, 18 oktober 2016, Veenendaal.
De ABV van 5 oktober is door omstandigheden niet doorgegaan en doorgeschoven
naar 18 oktober 2016. Deze ABV bestond uit twee delen, eerst de reguliere vergadering en daarna
was er de jaarlijkse bijeenkomst tussen de NBF, NVB en het NBI.
Afwezig: Alex de Vries, wij wensen Alex beterschap en een snelle terugkeer op de
bowlingbaan en als sportbestuurder.
e
Elco Gorter is in het zonnetje gezet in verband met zijn prachtige prestatie in Costa Rico (4 plaats)
1. Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 29 juni behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema is doorgenomen en waar nodig ingevuld.
2a. Actielijst Bestuur:
Zaken die door Alex ondernomen zouden worden, hebben wij opgeschoven, diegenen
die met Alex een afspraak hadden, worden hier van in kennis gesteld.
3. Een brief van Team Dolphin Mix Tilburg ontvangen, betreffende een dispensatie aanvraag.
Hier is een maatregel van het bestuur op afgegeven, dit in samenspraak met het CBR.
4. Verzoek van de ESBC betreft het WK 50+, hier is telefonisch antwoord opgegeven.
5. Voor het vervolg van de Heidag wordt een andere afspraak gemaakt.
6. Topsport 2018 t/m 2021 is behandeld en is inhoudelijk goedgekeurd door het bestuur,
het financiële plaatje van deze vier jaar zal tijdens het rondje Nederland en de
bondsvergadering worden besproken.
7. Brief van de ETBF ontvangen om in de toekomst als Nederland weer een EK te organiseren.
Het bureau gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn, zowel financieel als organisatorisch.
8. Brief van ISR ontvangen betreft matchfixing, de NBF zal zich aansluiten bij deze
organisatie “Instituut Sport Rechtspraak”.
9. Jaarplanning is doorgenomen.

17.15 uur: De bijenkomst met de NVB en het NBI.
Het was een bijeenkomst waarbij op veel punten de vergadering akkoord ging.
De NBF heeft een presentatie gehouden over een enquête die door de NVB goed is
ontvangen over het bezoeken van recreanten aan een bowlingcentrum.
Deze enquête is nog niet representatief om nu al naar buiten te brengen. Er is afgesproken
dat de uitkomst van deze enquête begin volgend jaar met iedereen gedeeld wordt.
Ook de filmpjes (5 video’s) “Als het lukt, is het leuker”, zijn goed ontvangen net als de folder
“Zo gooi je een strike!”
De video’s zijn te zien op onze site en zijn in het bezit van alle NVB aangesloten bowlinghuizen, zij zijn
ook gevraagd de filmpjes te delen op Facebook en op de website.
Alles bij elkaar hebben de medewerkers van het bondsbureau hard gewerkt aan de filmpjes om
dit te verwezenlijken.

De volgende ABV zal zijn op woensdag 9 november 2016.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer.

