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

Van de bestuurstafel, 8 november 2017, Veenendaal
Afwezig: Alex de Vries nog niet hersteld en Henny Bouwens.

1. Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 4 oktober behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Er is een kopie van een brief ontvangen van de ETBF met betrekking tot de Scheveningen
Dutch Open. Deze is behandeld en er zal een advies van het bestuur gaan naar de
organisatie.
4. Er is een mail ontvangen van dhr. Mark Scheepers, het betreft de presentatie van de NBF bij
de Brabantse Federatiebijeenkomst op zaterdag 18 november. Elco Gorter zal deze
presentatie voor zijn rekening nemen. Ter promotie zullen er magazines, pennen en
notitieblokjes meegenomen worden.
5. Er zijn verschillende e-mails ontvangen van leden waarin zij hun ongenoegen hebben geuit
over de YET-toer. Het bestuur zal deze e-mails delen met de organisatie van de YET en
reactie vragen op deze brieven.
6. EK Jeugd 2020, de voorbereidingen zijn van start gegaan; er worden afspraken gemaakt met
derden.
7. De voorstellen van de jaarvergadering van de ETBF 22 oktober 2017 in Wenen zijn
doorgenomen.
Er waren 7 voorstellen:
a. Wijziging artikel 1.7.8 (aangenomen)
Externe betrekkingen van het ETBF Presidium
b. Verwijder artikel 2.1.6 (aangenomen)
Betreffende vergoedingen voor coachen en technische zaken
c. Verwijderen van Hoofdstuk 3 (aangenomen)
Reglement van orde bij ETBF congres
d. Nieuw artikel 4.23 (verworpen)
Gebruik van elektronische apparaten door de bowlers/sters
e. Verwijderen van artikel 4.13.7 en 4.34 (verworpen)
Betreffende opheffen Jury of Appeal
f. Nieuw hoofdstuk 7 (aangenomen)
Europese Senior Kampioenschappen om de twee jaar vanaf 2020
g. Gewijzigd artikel 8.2.6 b (aangenomen)
Erkende toernooien:
ESBC Europees Senior Kampioenschap jaarlijks ESBC
Mediterraan Kampioenschap (MBC) jaarlijks
De Small Nations Cup (SNC) om de twee jaar
8. De gezamenlijke vergadering met de NVB en het NBI op dinsdag 28 november in Veenendaal
is besproken.
9. Vergadering Las Vegas op 6 december. De NBF zal niet aanwezig zijn, de voorzitter zal de
stukken bestuderen en waar nodig zijn commentaar doorgeven aan Ad Ophelders.
10. De opzet van het Rondje Nederland is klaar en besproken, de brief kan naar de verenigingen
toe.
Na de vergadering zijn Bob Schut en Arjan de Vries richting Heiloo gereden om de laatste puntjes
op de i te zetten.
De volgende ABV zal zijn op dinsdag 28 november 2017 in Veenendaal, vooraf aan de
vergadering met de NVB/NBI.
Reguliere ABV op woensdag 13 december blijft nog even staan.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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