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Van de bestuurstafel, 13 december 2018, Veenendaal
Afwezig: Bep Klaassen
Voorafgaand aan deze vergadering meldde Henny Bouwens dat zij haar functie als NBF bestuurder
per direct moet beëindigen. Wegens veranderingen in haar prive situatie is zij niet meer in staat de
bestuursfunctie te vervullen. De NBF betreurt dat zij haar functie moet neerleggen maar respecteren
haar keuze. Voorzitter Bob Schut bedankte Henny voor haar inzet voor de bowlingsport.
1. Verslag
Het bestuur heeft het verslag van 6 november behandeld. Er is één aanvulling:
Naar aanleiding van het verslag van de bestuurstafel van 6 november heeft BV Assen
gereageerd. Zowel José Verberk van het bureau als Ton Zandboer namens het NBF bestuur
hebben telefonisch contact gehad met BV Assen. Met deze aanvulling is het verslag van 6
november goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
a. Er is een brief ontvangen van de Tucht Commissie dat zij de zaak die is ingediend niet
aanhangig maken. Als de indieners het hier niet mee eens zijn kunnen zij een beroep doen op
de commissie van Beroep.
b. Protest Dhr. B. Beverdam betreft NK Jeugd. Dit protest is door het Bondsbureau beantwoord.
4. Heroriëntatie NBF
Dit punt zal de komende tijd vast op de agenda staan.
Jan Jaap van der Sar heeft een presentatie gegeven met daarbij een toelichting van Arjan de
Vries. “De NBF moeten een stabiele organisatie worden”. Het stuk zal door Jan Jaap verder
worden uitgewerkt. Het zal een vijfjarig traject worden waarbij de hoofddoelen de
bowlingverenigingen en de bowlingondernemers zullen zijn. Wordt vervolgd.
5. Voorlopige NBF Wedstrijdkalender 2019-2020
Het bestuur heeft de kalender met de NBF evenementen goedgekeurd en vastgesteld. De
kalender kan naar de verenigingen en naar de toernooiorganisaties worden gestuurd.
6. Ton Zandboer Cup
Er zijn voldoende inschrijvingen; 24 verenigingen scratch en 24 verenigingen met HCP.
7. Voorbereiding Rondje Nederland 2019
Dit rondje Nederland komt in plaats van de sessies die wij in het verleden hebben gedaan.
Bestuur en medewerkers gaan op bezoek bij de verenigingen. Het bestuur heeft onderling
afgesproken dat zij voor de ABV van 16 januari 2019 allemaal een vereniging hebben bezocht.
8. Update EK jeugd 2020
Voorafgaand aan dit agenda punt kwam Ton Zandboer met het bericht dat deze EK 2020 zijn
laatste grote evenement voor de NBF zal zijn. Hij zal tijdens de bondsvergadering van juni 2020
zijn bestuursfunctie bij de NBF beëindigen.
De EK organisatie heeft woensdag 11 december alles nog een keertje doorgenomen met ernaast
de begroting. Als de gemeente Tilburg het sein op groen zet kunnen wij in januari 2019 alles
definitief maken.
Tijdens de rondvraag stonden wij even stil bij de uitzendingen van Ziggo Sport van het WK in
Hongkong. Tijdens de bowlinguitzending waren er tussen 23.000 en 38.000 kijkers. Als je het
programma PepTalk van Jack van Gelder ernaast zou leggen met gemiddeld zo’n 35.000 kijkers
hebben wij het goed gedaan, aldus de productieleider van Ziggo.
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De volgende ABV is op woensdag 16 januari 2019 in Veenendaal.
Secretaris Ton Zandboer.
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