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Van de bestuurstafel, 21 februari 2018, Eindhoven
Afwezig: Alex de Vries nog niet hersteld, Arjan de Vries ziek.
De ABV is vandaag gekoppeld aan het Rondje Nederland, Brabant en Limburg.
Bob Schut heeft wekelijks contact met Alex, hij is op dit moment thuis in afwachting op een verdere
behandeling. Het gaat wat beter met Alex, hij heeft zelfs afgelopen week de NTL bezocht in
Zoetermeer
1. Het bestuur heeft het verslag van de ABV van 24 januari behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Het bestuur heeft de locatie voor de Bondsvergadering besproken en gaat deze vastleggen op
16 juni 2018 in Harderwijk. Voor 2019 gaat het bestuur een andere locatie zoeken.
4. Er is een verzoek gekomen van de ESBC voor een evaluatie van de 50+ toernooien en de
NBF evenementen die de ESBC namens de NBF organiseert. Dit gesprek zal op 22 februari
plaatsvinden. De uitkomst van dit gesprek wordt in de volgende ABV besproken.
5 Er is gesproken over het YET toernooi. Er zijn een aantal regels die zij naast zich neer
hebben gelegd. Het bestuur wacht het finaleweekend van zaterdag 24 en zondag 25
februari af en gaat daarna in gesprek met de organisatie van het YET toernooi.
6. De NVB heeft gereageerd op het verzoek van de NBF betreffende verdergaande
samenwerking en de financiële bijdrage inzake Topsport. Zij zien geen mogelijkheid de
bijdrage te verhogen en blijven op het niveau zitten van het afgelopen jaar. Het bestuur had
gehoopt op een verhoging, maar moet natuurlijk blij zijn met deze bijdrage.
7. De verdeling van de portefeuillehouders is besproken en vastgelegd voor het komende jaar.
Bob Schut:
Voorzitter
Ton Zandboer:
Secretaris, vicevoorzitter en PR
Elco Gorter :
Penningmeester en Topsport
Alex de Vries:
Wedstrijdzaken en Innovatie
Henny Bouwens:
Breedtesport Senioren, ESBC zaken en zolang Alex uit de roulatie is
Wedstrijdzaken
Bep Klaassen*
Breedtesport Jeugd en Opleidingen
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8. Het bestuur heeft gediscussieerd over de aanvragen voor klasse 3 toernooien. In de komende
ABV zal hier een beslissing over genomen worden.
9. Het bondsbureau heeft een uitnodiging ontvangen van Bowling en Partycentrum
’s-Heerenberg, zij vieren hun 40-jarig jubileum. Er zal een bloemetje worden gestuurd.
10. EK jeugd 2020, dit punt zal iedere ABV als agendapunt terugkomen.
Tijdens de opening van Bowling Dolfijn in Tilburg zijn er diverse contacten gelegd, welke een
vervolg krijgen. Ook zal er op korte termijn over de invulling van dit evenement worden
gesproken met de familie Dol van Bowling Dolfijn en het Bestuur van Bowlingvereniging
Tilburg.
De opkomst voor het Rondje Nederland Limburg en Brabant was erg goed. Het verslag van
alle rondjes Nederland zal, binnen twee weken, na de laatste bijeenkomst in Spijkenisse
worden verstuurd.
De laatste bijeenkomst van het Rondje Nederland voor de regio’s Zuid Holland en Zeeland is
op donderdag 8 maart in Spijkenisse. Als er nog verenigingen zijn die deze bijeenkomst willen
bijwonen, graag even melden aan het bondsbureau bij José Verberk.

De volgende ABV is op donderdag 22 maart 2018 in Veenendaal.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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