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Van de bestuurstafel, 16 januari 2019, Veenendaal
Afwezig: Edwin van Delden en Elco Gorter

1. Verslag
Het bestuur heeft het verslag van 13 december 2018 behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
a. Er is behoefte aan concrete afspraken rondom het wel/niet huldigen voor het NL team.
Alex ziet in zijn nieuwe rol als bondscoach een mogelijkheid en werkt dit verder uit.
b. Bep Klaassen heeft het punt ‘leeftijdsindeling van de jeugd bij het NK’ ingebracht.
Het afgelopen jaar zijn deze kampioenschappen gespeeld met de categorieën
pupillen, aspiranten en junioren 16 t/m 21 jaar.
Nadat er verschillende protesten zijn binnen gekomen heeft het bestuur besloten de
komende NK jeugd te spelen in de categorieën pupillen, aspiranten, junioren en jong
senioren 18 t/m 23 jaar.
4. Heroriëntatie NBF
Dit punt zal de komende tijd vast op de agenda staan.
Jan Jaap heeft het bestuur een aantal belangrijke vragen voorgelegd welke ruimschoots
behandeld zijn. Jan Jaap zorgt voor een vervolg hierop.
5. Voorbereiding Rondje Nederland 2019
Er zijn een paar verenigingen bezocht en daarvan zijn verslagen gemaakt. Om een rode
draad uit de verslagen te kunnen filteren worden deze in een speciaal programma verwerkt.
Zodra de gesprekken zijn afgerond kunnen we per regio kijken naar de aandachtspunten.
6. Update EK jeugd 2020
Bob Schut, Ton Zandboer en Edwin van Delden zijn weer bij de gemeente geweest om de
puntjes op de i te zetten. Bij de gemeente was er een vierde persoon aanwezig, die
verantwoordelijk is voor de scholen. Na deze meeting hebben we met de gemeente
afgesproken dat we tijdens de Bronzen Schietspoel het definitieve akkoord krijgen. Er is een
extra subsidie aangevraagd om de finale op een andere locatie te houden, hierover krijgen we
deze dag een definitief antwoord.

De volgende ABV is op woensdag 20 februari 2019 in Tilburg.
Secretaris Ton Zandboer.
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