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Van de bestuurstafel, 24 april 2019, Veenendaal
Afwezig: Alex de Vries, José Verberk
Team NL Bowling U18 was van 14 t/m 21 april in Wenen actief op de EYC 2019. Met 2x goud, 1x
zilver en 2x brons was Nederland, samen met Finland, het succesvolste land van de
kampioenschappen.
1. Verslag
Het bestuur heeft het verslag van 20 maart 2019 behandeld en goedgekeurd.
2.

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

3. Mededelingen/binnengekomen stukken
Er hebben zich twee kandidaten gemeld voor de functie van penningmeester voor het NBI
gemeld, dit zal worden gecommuniceerd met het NBI.
Wedstrijdkalender 2019-2020 is behandeld en goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2018/jaarplan en begroting 2020
Het jaarverslag 2018, financieel verslag en het verslag van de financiële commissie zijn
doorgenomen en goedgekeurd namens het bestuur.
Jaarplan en begroting 2020 zijn goedgekeurd.
De notulen en besluitenlijst van 2018 worden de volgende ABV behandeld.
Ook in 2020 wil de NBF
1. Er zijn voor alle bowlers
2. Mee gaan met de tijd
3. Voorop lopen in evenementenorganisatie
4. Een stabiele organisatie zijn
5. Met Team NL Bowling meedoen om de prijzen
5. Bondsvergadering 2019
De commissies zijn bekeken, alleen de financiële commissie heeft een vacature.
Er zal geen middagprogramma zijn, na de vergadering is er een lunch en daarna huiswaarts.
6. Heroriëntatie NBF
Dit punt zal de komende tijd vast op de agenda staan. Deze ABV is dit punt niet besproken
i.v.m. de Bondsvergadering.
7. Rondje Nederland 2019
De komende periode worden er weer een aantal verenigingen bezocht.
8. Update EK jeugd 2020
We hebben het sein groen gekregen van de gemeente Tilburg betreft de toezegging subsidie
op het EK Jeugd 2020 in Tilburg. Donderdag 16 mei is er een vervolg gesprek met de
gemeente Tilburg, dan worden de punten op de i gezet. Tevens zullen we de hotels definitief
vastleggen en gaan de gesprekken van start met Dolfijn Bowling, BV Tilburg en vrijwilligers die
wij nodig hebben.

De volgende ABV is op dinsdag 28 mei 2019.
Secretaris Ton Zandboer.
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