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Van de bestuurstafel, 24 januari 2018, Haarlemmerliede
Afwezig: Alex de Vries nog niet hersteld, Arjan de Vries is later aangeschoven.
De ABV, die vorige week was uitgesteld in verband met de slechte weersomstandigheden, is vandaag
gekoppeld aan het Rondje Nederland Noord-Holland.
De uitgestelde vergadering van het rondje Nederland in Spijkenisse hebben wij gepland op
donderdag 8 maart. De verenigingen hebben hier bericht van gekregen.
Bob Schut heeft wekelijks contact met Alex, hij is op dit moment thuis en zit te wachten op een donor.
Ik doe nogmaals een oproep aan jullie:
Om Alex te steunen in deze zware, moeilijke tijd zouden het wij het op prijs stellen als u allen
een kaartje naar hem wilt sturen. Als u deze naar het Bondsbureau stuurt, zorgen wij dat de
kaarten bij Alex terechtkomen.
1. Het bestuur heeft het verslag van de ABV van 13 december 2017 behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
Tijdens de finale en prijsuitreiking van het EK 50+ zal Henny Bouwens namens het NBF
bestuur aanwezig zijn. In het schema zijn 22 april, de Bronzen Schietspoel en 23 april, de
ETBF Masters toegevoegd.
3. Er is een aanvraag ontvangen van Bowling vereniging Rijssen, zij willen graag een A-Toernooi
organiseren, hier kan de NBF geen dispensatie voor geven. Het bestuur heeft geadviseerd
een invitatie toernooi voor A-bowlers te organiseren.
4. Voorstel aanpassing puntentelling voor jeugdbowler van het jaar; dit voorstel is er gekomen
omdat in het nieuwe seizoen twee extra jeugd scratchtoernooien zijn aangemeld. Als we
dezelfde regel blijven hanteren en er ook dubbele punten moeten worden gegeven bij
scratchtoernooien, zou dit inhouden dat deelname aan handicaptoernooien niet meer
interessant zou zijn om kans te maken op de titel “Jeugdbowler van het jaar”. Het voorstel is
om tijdens het volgende seizoen alleen nog dubbele punten te geven tijdens het NK jeugd.
Alle overige toernooien, zowel scratch als handicap, krijgen maximaal 32 punten. Het voorstel
is door het bestuur aangenomen.
5. Er is een reactie gekomen van YET Nederland op de wedstrijdkalender 2018-2019. Zij vragen
de NBF om voor hun finaledag nog twee weekenden extra vrij te houden van evenementen.
Dit is niet haalbaar; dan kan de NBF in de toekomst minder ruimte voor toernooien. Bovendien
stelt ons sportreglement dat de organisatie 30 dagen voor de finaledag hun series mag laten
spelen.
6. EK Jeugd 2020, dit punt zal iedere ABV als agendapunt terugkomen.
Er zijn gesprekken geweest met Hotelketen Van der Valk. En er zijn brieven verstuurd naar de
Gemeente Tilburg en de Provincie Brabant. Hierop zijn nog geen reacties ontvangen er zal
een reminder worden gestuurd.
Zondag 4 februari zal Bowling centrum Dolfijn the plays to be officieel worden geopend.
Namens het NBF bestuur zullen Bob Schut en Ton Zandboer aanwezig zijn. Er zal met de
familie Dol een afspraak worden gemaakt betreft het EK bowlen 2020.
7. Voor het Rondje Nederland zijn de inschrijvingen binnen, er kan nog ingeschreven worden.
Hier nogmaals de data:
Regio Oost en Utrecht:
donderdag 1 februari in Leusden
Regio Noord en Drenthe:
donderdag 15 februari in Assen
Regio Brabant en Limburg:
woensdag 21 februari in Eindhoven
Regio Zuid Holland en Zeeland:
donderdag 8 maart in Spijkenisse
Het bestuur heeft de sheets doorgenomen en besproken voor de avondsessie met de regio
Noord Holland.
8. Het bondsbureau zal een procedure op papier zetten hoe te handelen bij het verspreiden van
nieuws naar verenigingen, toernooiorganisatoren, stichtingen en derden.
De volgende ABV is op woensdag 21 februari 2018 in Eindhoven. Deze zal gecombineerd worden met
het rondje Nederland met Brabant en Limburg.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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