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

Van de bestuurstafel, 5 november 2019, Veenendaal

Voorafgaand aan de bestuursvergadering heeft de commissie EK jeugd 2020 vergaderd over het
evenement.
Na de ABV is er gesproken met de NVB en het NBI.
1. Verslag
Het bestuur heeft het verslag van 2 oktober 2019 behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst
Deze zijn behandeld en waar nodig aangevuld.
Er is een gesprek geweest tussen Jan Jaap van de Sar en Arjan de Vries met Lia Fievet
en Wilma DiGiorno van de ESBC, het was een goed gesprek.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
a. Bericht gekregen van de ETBF over het organiseren van:
European Youth Championship van 9-18 april 2022
European Women Championship van 8-19 juni 2022
Het bestuur is van mening dat het vroeg is om hier op in te schrijven, eerst het EK jeugd
van 2020 afwerken.
4. Verenigingsbezoeken
Het bestuur en het Bondsbureau gaan verder met afspraken voor verenigingsbezoeken.
Vanuit het Bondsbureau komt er op korte termijn een verenigingsmonitor die verzonden gaat
worden naar de verenigingen.
5. Bestuursportefeuilles
a. Voorzitter Bob Schut heeft een voorstel gemaakt voor verdeling bestuurlijke zaken in
de toekomst.
b. Bestuurslid Elco Gorter (Penningmeester en Topsport) heeft zijn portefeuille Topsport
ingeleverd omdat hij voor de Nederlandse selectie is uitgenodigd.
Bep Klaassen zal deze portefeuille overnemen.
6. Kandidaten Bestuur
Er zijn een aantal kandidaten, daar gaan Bob Schut en Arjan de Vries mee aan de slag, zij
gaan deze gesprekken voeren.
7. Ontwikkelingen NBF
Het bondsbureau en het bestuur zijn hiermee bezig en zal voorlopig op de agenda
blijven staan.
8. Vergadering 5 november NVB/NBI
De agenda punten zijn doorgenomen.
9. Update EK jeugd 2020
De uitnodigingen gaan naar de landen toe. Finale zal definitief plaatsvinden in de Koepelhal in
Tilburg. Alles is doorgenomen met wethouder sport van Tilburg de heer Dols, komende
woensdag zal er een gesprek zijn met de wethouder en Bowlen.NL.
De volgende bestuursvergadering zal zijn woensdag 11 december 2019 in Veenendaal, vooraf is er
de EK vergadering.
Secretaris Ton Zandboer.
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