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

Van de bestuurstafel, 4 oktober 2018, Veenendaal
Afwezig: Bob Schut, Henny Bouwens en Alex de Vries
Bob Schut was niet aanwezig i.v.m. zakelijke verplichting, Ton Zandboer was de dagvoorzitter.
1. Het bestuur heeft het verslag van de ABV van 30 augustus behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken
a. Een e-mail van Jos Rijkx stond nog op de agenda van 4 oktober. Op 20 september is er in
Tilburg gesproken met de heren Rijkx en Putman. Zij waren tevreden over de tekst en
uitleg van het bestuur en de adviezen worden wederzijds ter harte genomen.
b. De e-mail van Jos Homan betreffende de indeling NTL waardoor zijn toernooi een
concurrent heeft gekregen van de NTL. De NTL stond al in de kalender, hij heeft zijn
toernooi pas na goedkeuring van de NBF kalender op deze datum aangemeld.
c. Dispensatie aanvraag Bowling Emmen m.b.t. van baankeuring. In januari worden er
nieuwe banen gelegd, de baankeuring kan daarna plaatsvinden. Het NBI zal hierover
worden ingelicht.
d. Er is een brief van Bowlingvereniging Assen ontvangen. Deze is doorgeschoven naar de
volgende ABV van 6 november 2018.
e. Een verzoek voor een gemiddelde verlaging van de heer van der Ploeg. Hij heeft 10 jaar
niet gebowld en vraagt het bestuur zijn gemiddelde te verlagen omdat hij in de USA gaat
spelen. Hier geld ook de regel als hij in de loop van het seizoen weer hoger gaat spelen
kan het bestuur zijn gemiddelde weer omhoog trekken.
f. Vanaf januari 2019 vergadert het bestuur weer op woensdag.
4. Ton Zandboer Cup
Het bestuur heeft als verandering voor dit seizoen de uit- en thuiswedstrijd teruggebracht naar
één wedstrijd per speelronde. Er wordt geloot tegen welke tegenstander moet worden
gespeeld en welk team een thuiswedstrijd krijgt. Dit alles om de kosten terug te brengen.
Bovendien bleek het heel lastig voor de verenigingen de uit- en thuiswedstrijd te regelen. De
A-circulaire en inschrijfformulier staan inmiddels op de NBF site.
5. Voorbereiding Rondje Nederland
De enquête zal worden uitgewerkt en de volgende ABV worden behandeld.
6. Heroriëntatie NBF
Arjan de Vries had een begeleidend artikel gevonden over de noodzaak van ‘mavericks’
binnen de sport. Omdat het bestuur niet voltallig aanwezig was is dit nadat Arjan tekst en
uitleg had gegeven doorgeschoven naar de volgende ABV.
7. Update EK jeugd 2020
Er zijn afspraken gemaakt met Hotel Van der Valk, Hotel Bastion en bowlingcentrum Dolfijn.
De offertes zijn binnen en het bestuur gaat hiermee aan de slag. Er zijn hier en daar nog wat
knelpunten in deze offertes.
Met de gemeente Tilburg is een nieuwe afspraak gemaakt op woensdag 24 oktober.

De volgende ABV is op dinsdag 6 november 2018 in Veenendaal, deze zal gecombineerd worden met
een vergadering met de NVB/NBI.
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