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

Van de bestuurstafel, 26 juni 2019, Veenendaal
Afwezig: Alex de Vries.
Voorafgaand aan de bestuursvergadering heeft de commissie EK jeugd 2020 vergaderd over het
evenement. Er is afgesproken dat er één keer in de drie weken vergaderd zal worden.

1. Verslag
Het bestuur heeft het verslag van 28 mei 2019 behandeld en goedgekeurd.
2.

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

3. Mededelingen/binnengekomen stukken
- Er is een bijeenkomst geweest tussen een delegatie van de NBF en de NVB, ook Koninklijke
Horeca Nederland was aanwezig, dit was niet de jaarlijkse vergadering tussen deze twee
organisaties en het NBI, die is later in het seizoen. Dit was een bijeenkomst met de benen op
tafel om mogelijkheden en kansen van samenwerking te bespreken.
- Met Sport4all Heiloo is er op 16 juli op het Bondsbureau een overleg.
- Er zal op korte termijn een gesprek zijn met Martin de Louw betreft het bedrijfsbowlen.
- Melding dat Jan de Bruin een bronzen medaille heeft gewonnen tijdens het EK 50+ in
Bologna.
4. Bondsvergadering 2019
Evaluatie Bondsvergadering, het NBF bestuur vond het een positieve vergadering.
Het verslag en de besluitenlijst zijn doorgenomen en zullen op de site worden geplaatst.
Voor 2020 wordt onderzocht of de vergadering in Tilburg plaats kan vinden. De datum is al
vastgesteld op 13 juni 2020.
5. Heroriëntatie NBF
Dit punt zal de komende tijd vast op de agenda staan. Arjan en Jan Jaap hebben binnenkort
een afspraak met iemand die met betrekking tot topsport een deel van de administratieve
taken van Jan Jaap op zich zou kunnen nemen. Er wordt nog gezocht naar iemand die de
coordinatie op zich kan nemen.
6. Rondje Nederland 2019
Jan Jaap van de Sar heeft een positief gesprek gehad bij BV Oosterhout. In verband met de
vakantieperiode zullen er de komende periode vanuit de NBF geen verenigingen worden
bezocht.
7. Deventer
Naar aanleiding van de bondsvergadering gaat de NBF in gesprek met zowel de vereniging
als het bowlingcentrum betreft wat de mogelijkheden zijn op string pinspotters.
8. Update EK jeugd 2020
- De komende periode zal de commissie één keer in de drie weken bij elkaar komen.
- Afgelopen week zijn er afspraken gemaakt met de Burgemeester van Tilburg, de heer Theo
Weterings. Dit krijgt een vervolg.
- Ook is er een afspraak gemaakt met Bowl-Tech, deze zal op 10 juli in Made plaatsvinden.
- Tijdens de Bondsvergadering is aangegeven dat de mobiele bowlingbaan gerepareerd moet
worden. Het heeft de prioriteit deze weer op en top te maken.
- Er is tijdens de ZLM Europe tour waar de finish in Tilburg plaatsvond gesproken met Ton
Zandboer en de Burgemeester van Tilburg de heer Theo Weterings. De heer Weterings zal
een belangrijke rol vervullen tijdens de EK Jeugd 2020.
In verband met de vakantie is de volgende ABV op woensdag 28 augustus 2019 in Rijssen. Wij
wensen u allen een fijne vakantie toe en tot het nieuwe seizoen.
Secretaris Ton Zandboer.
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