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Van de bestuurstafel, 17 februari 2016 Veenendaal.
Deze ABV bestond uit twee delen, eerst de reguliere ABV, daarna de derde sessie van het
rondje Nederland, deze was op het Bondsbureau.
Bestuurslid Alex de Vries kon de ABV en de bijeenkomst wegens zakelijke verplichtingen
niet bijwonen.
1. Het bestuur heeft het verslag van de vorige ABV van 20 januari vastgesteld en de
actielijst en het evenementenschema doorgenomen.
2. Er is een uitnodiging gekomen van Qubica AMF BPC Tour. De NBF mag één dame
en één heer afvaardigen.
3. Beleidsplan, Arjan en José zijn hier mee aan de slag met de betreffende personen.
4. NBF bestuur zal op woensdag 16 maart 2016 met de RCT in gesprek gaan betreft de
organisatie en waar er verbetering kan plaatsvinden.
5. Problemen betreft de dispensatie aan een speelster van de Stedenontmoeting 50+.
Het bestuur heeft deze dispensatie besproken met het CBR en naar aanleiding van
hun advies deze dispensatie af gegeven. Er ligt ook een voorstel voor de komende
Bondsvergadering om de internationale regels te gaan hanteren. Het bestuur blijft bij
haar standpunt. Ieder lid van de NBF kan dispensatie aanvragen. Het bestuur zal
kijken of hij/zij daarvoor in aanmerking komt.
6. Er waren wat vragen vanuit de RCT Limburg, deze zijn besproken en zij krijgen daar
een antwoord op.

19.30 uur: De bijeenkomst met de verenigingen over het plan (praatstuk) 2017+.
Het was een goede opkomst, 15 personen van 9 verschillende verenigingen hebben hun
steentje bijgedragen.
Ook hier zijn de aanwezigen het met het bestuur eens dat er iets moet gebeuren om het
ledenaantal weer op niveau te krijgen. Samen met de ondernemers en de verenigingen
kunnen we misschien een halt maken op de terugloop van het ledenaantal.
Er komt een verslag van alle vier de sessies die naar alle verenigingen zal worden
gestuurd.
De volgende bijeenkomst zal komende woensdag 24 februari plaatsvinden in Den Bosch.
Als er bestuurders zijn uit andere regio’s die deze laatste meeting nog willen bijwonen zijn
ze van harte welkom.
De volgende ABV zal zijn op woensdag 16 maart 2016.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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