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

Van de bestuurstafel, 2 oktober 2019, Veenendaal
Afwezig: Arjan de Vries en Alex de Vries

Voorafgaand aan de bestuursvergadering heeft de commissie EK jeugd 2020 vergaderd over het
evenement. Rianne van Zijp is aan de commissie toegevoegd.

1. Verslag
Het bestuur heeft het verslag van 4 september 2019 behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst
Deze zijn behandeld en waar nodig aangevuld.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
a. Het punt vrijwilliger van het jaar is behandeld en zal door José Verberk worden uitgewerkt.
b. Wijziging reglementen. De doorgevoerde wijzigingen zijn weer ingetrokken, hierover zijn
veel reacties gekomen. De NBF zal deze reglementen nog een keer in zijn geheel onder
de loep gaan nemen. De reacties aan het bestuur zullen worden beantwoord.
c. Er is een brief ontvangen betreft de NK Junioren, de opzet zou niet conform het
evenementenplan zijn. De brief zal door het bondsbureau worden beantwoord.
4. Verenigingsbezoeken
Het bestuur en het Bondsbureau gaan verder met afspraken voor verenigingsbezoeken.
Maandag 9 september is het NBF bestuur aanwezig geweest bij BV Bergen op Zoom, het was
een goed gesprek.
Jan Jaap van der Sar is op bezoek geweest bij BV Zwolle en heeft hen in contact gebracht
met Sport Service in Zwolle.
5. Ontwikkelingen NBF
Het bondsbureau is bezig met de punten uit het jaarplan.
6. Vergadering 5 november NVB/NBI
Dinsdag 5 november is de jaarlijkse vergadering met de NVB en het NBI. Er zijn wat
agendapunten besproken.
7. Update EK jeugd 2020
Op 23 september heeft de commissie een gesprek met de Gemeente Tilburg, de stand
van zaken zal besproken worden.
8. Kandidaat Bestuursleden
Alex de Vries heeft te kennen gegeven het bestuur te zullen verlaten. Ook voor Ton Zandboer
is dit het laatste jaar in het bestuur. Er is een functieomschrijving gemaakt deze worden op de
site van de NBF geplaatst. Geïnteresseerden kunnen solliciteren.

De volgende bestuursvergadering zal zijn dinsdag 5 november 2019 in Veenendaal met aansluitend
de jaarlijkse vergadering met het NBI en de NVB.
Secretaris Ton Zandboer.
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