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

Van de bestuurstafel, 21 juni 2018, Veenendaal
Afwezig: Alex de Vries is inmiddels weer thuis herstellende van een levertransplantatie, wij hopen
Alex weer snel onder ons te mogen begroeten.
Henny Bouwens en Arjan de Vries.
In deze vergadering een speciaal welkom aan Bep Klaassen-van Persie bij haar eerste officiële
aanwezigheid als NBF bestuurder.
1. Het bestuur heeft het verslag van de ABV van 31 mei behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
a. Er is stil gestaan bij de successen van het Dames Team bij het EK in Brussel, Brons bij
het team-event en Brons voor Nicole Sanders bij de Masters.
b. Bij NBF evenementen is besloten, om kosten te besparen, alleen bloemen te geven aan
de nummer 1.
c. De brief van Bas Menken over een besluit van de USBC omtrent een nieuwe regelgeving
voor bowlingballen zou besproken worden tijdens de meeting van de ETBF. Intussen is
hiervoor een overgangsregeling afgesproken, dit zal met Bas Menken worden besproken.
d. De portefeuille van Henny Bouwens met betrekking tot de ESBC zal voorlopig worden
overgenomen door Elco Gorter.
e. Bondsvergadering 2019 zal op zaterdag 15 juni plaatsvinden. Het Bondsbureau zal voor
de locatie een aantal offertes opvragen.
4. YET en de diverse brieven, het bestuur wil dit probleem zo snel mogelijk oplossen en met
diverse mensen in gesprek gaan.
5. Vrijwilliger en de vrijwilligster van het jaar 2018 waren niet aanwezig bij de vrijwilligersdag.
Het zijn Pedro Creel van bowlingvereniging Scheveningen en Ivonne Bosch van
Bowlingvereniging Huizen zij zullen tijdens de AMF World cup op 1 september in het zonnetje
worden gezet.
6. Bijdrage ESBC zal het komend jaar blijven zoals het afgelopen jaar en zal jaarlijks worden
bekeken.
7. Bondsvergadering is geëvalueerd en de besluitenlijst zal op de site worden geplaatst.
8. EK jeugd 2020.
Het draaiboek/bidboek van deze EK 2020 is klaar en zal verder met diverse vrijwilligers en de
Organisatieleden worden ingevuld.
Er zijn al offertes binnen, er zal zo snel mogelijk met de Gemeente Tilburg worden gesproken.

De volgende ABV is op donderdag 30 augustus 2018 in Veenendaal.
Namens het bestuur en het Bondsbureau wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe en tot het
nieuwe seizoen,
Secretaris Ton Zandboer
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