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

Van de bestuurstafel, 20 maart 2019, Veenendaal
Afwezig: Alex de Vries

1. Verslag
Het bestuur heeft het verslag van 20 februari 2019 behandeld en goedgekeurd.
2.

Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.

3. Mededelingen/binnengekomen stukken
Het bestuur blijft op zoek naar een penningmeester voor het NBI.
4. Bondsvergadering 2019
Bob Schut en Ton Zandboer hebben hun termijn van twee jaar er opzitten. Bob stelt zich weer
herkiesbaar voor de komende twee jaar. Ton zal na de EK jeugd in 2020 zijn Portefeuille
beschikbaar stellen.
Aanmelden voor de Bondsvergadering zal dit jaar via internet gaan. Tijdens de vergadering is
het getest en goed bevonden. De bondsafgevaardigden krijgen nog bericht hierover.
Met deze nieuwe opzet bespaart de NBF verzendkosten en tijd.
5. Vrijwilligersdag 2019
Er is een enquête over de vrijwilligersdag gehouden, deze is goed ingevuld. Naar aanleiding
van de antwoorden uit de enquête heeft het bestuur besloten om de vrijwilligersdag te laten
vervallen. Het bestuur gaat de vrijwilligers op een andere manier in het zonnetje zetten. De
verkiezing vrijwilliger van het jaar blijft wel. Deze kan jaarlijks worden genomineerd en het
bestuur zal hier een winnaar en winnares uit kiezen. Deze zullen op een gepaste manier
gehuldigd worden. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt t.z.t. gecommuniceerd.
6. Heroriëntatie NBF
Dit punt zal de komende tijd vast op de agenda staan. Jan Jaap heeft de toekomst visie
verder uitgewerkt en gepresenteerd. Het bestuur gaat samen met het Bondsbureau werken
aan vijf ambities die zij willen realiseren in het jaar 2023.
Ambities:
1. De NBF is er voor alle bowlers
2. De NBF gaat mee met de tijd
3. De NBF is een voorbeeld in de organisatie van evenementen
4. De NBF is een stabiele organisatie
5. Met team NL Bowling doen we mee om de prijzen
Al deze ambities bestaan uit verschillende aandachtspunten die de komende tijd nog verder
uitgewerkt worden en in het jaarplan aan bod zullen komen.
7. Voorbereiding Rondje Nederland 2019
Er zijn inmiddels weer een paar verenigingen bezocht, er komt een bericht in de nieuwsbrief
waarbij verenigingen die geïnteresseerd zijn zich kunnen opgeven voor een bezoek.
8. Update EK jeugd 2020
Eind maart krijgen we het definitieve besluit van de Gemeente Tilburg te horen met betrekking
tot de aangevraagde subsidie.
Het draaiboek van dit evenement is aangevuld en het voorgestelde logo van het EK is
goedgekeurd.
De volgende ABV is op woensdag 24 april 2019.
Secretaris Ton Zandboer.
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