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

Van de bestuurstafel, 4 september 2019, Rijssen
Afwezig: Alex de Vries en José Verberk.
Het bestuur hoopt dat u een fijne vakantie hebt gehad en dat we met z’n allen weer een fijn
bowlingseizoen tegemoet mogen zien.
1. Verslag
Het bestuur heeft het verslag van 27 juni 2019 behandeld en goedgekeurd.
Bob meldt dat Alex heeft aangegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen. Het bestuur gaat
een procedure opstellen om de vacature te vervullen.
2. Het evenementenschema en de actielijst
De laatste speeldag van de G-league in Noord-Holland & Flevoland wordt
opgenomen in de wedstrijdkalender voor eventueel bezoek van een NBF-bestuurder.
Er is gesproken met Martin de Louw over het bedrijfsbowlen, dit wordt verder
uitgewerkt.
Er is een goed gesprek geweest tussen Thomas Dol van Bowling Dolfijn Tilburg en Ton
Zandboer. De gemaakte afspraken worden verder afgewerkt door het Bondsbureau.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
a. In verband met de afwezigheid van José is het punt vrijwilliger van het jaar doorgeschoven
naar de volgende ABV.
b. Er is een e-mail ontvangen van Marco Landman betreft extra spelers toevoegen aan de NTL.
Dit gaan we verder onderzoeken met de teams in onze NTL.
c. Onze berichten op sociale media in het kader ‘Aftellen nieuw seizoen’ is leuk ontvangen door
onze volgers.
d. Er is een brief ontvangen van Ben van Spronsen, over de bijscholing van wedstrijdleiders, dit
wordt met Ben besproken.
4. Verenigingsbezoeken
Het bestuur en het Bondsbureau gaan weer afspraken maken voor verenigingsbezoeken.
Maandag 9 september is het NBF bestuur aanwezig in Bergen op Zoom.
5. Heroriëntatie NBF
Dit punt staat de komende tijd vast op de agenda.
Ivon van Weeren gaat een aantal werkzaamheden van Jan Jaap van der Sar overnemen,
waardoor Jan Jaap voor andere zaken inzetbaar is.
6. Regels ETBF/World Bowling
Er is wat onduidelijkheid wie er actie moet ondernemen als er wijzigingen komen vanuit deze
organisaties en hoe we dit communiceren met onze leden. Jan Jaap pakt dit op en zal indien
nodig met het bestuur communiceren.
7. Update EK jeugd 2020
De organisatie komt elke vier weken bij elkaar. Er is inmiddels ook al een gesprek geweest
met de voorzitter van Tilburg de heer Berry Termeer.
De EK commissie heeft een deadline gesteld dat op 30 september 2019 alle grote zaken
geregeld moet zijn.

Volgende bestuursvergadering is woensdag 2 oktober 2019 in Veenendaal.
Secretaris Ton Zandboer.
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