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Van de bestuurstafel, 13 december 2017, Veenendaal
Afwezig: Alex de Vries nog niet hersteld en Arjan de Vries
Bob Schut had ervoor gezorgd dat we tijdens de vergadering via zijn IPad contact zouden hebben met
Alex de Vries die in het ziekenhuis verblijft. Hij was tijdens dit gesprek als vanouds met ons aan het
mee vergaderen. Helaas gaat het nog steeds niet goed met Alex en zal zijn herstel nog lang duren.
Om Alex te steunen in deze zware, moeilijke tijd zouden het wij het op prijs stellen als u allen
een kaartje naar hem wilt sturen. Als u deze naar het Bondsbureau stuurt, zorgen wij dat de
kaarten bij Alex terechtkomen.

1. Het bestuur heeft het verslag van de ABV van 28 november behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Er is een brief ontvangen van Wilma Di Giorno, zij vraagt zich af hoe de verenigingen
anticiperen op (tussentijdse) aanmeldingen van nieuwe leden naar aanleiding van de WK
successen van Xander van Mazijk en onze dames. Hier gaan we o.a. mee aan de slag tijdens
het Rondje Nederland.
4. BV Wijndaelerduijn heeft een verzoek ingediend voor een toernooi, er zijn van de
organisatoren die op dat weekend een toernooi hebben geen bezwaren gekomen. Het NBF
bestuur heeft toestemming gegeven aan Wijndaelerduin.
5. Er is correspondentie ontvangen van de BV.Sittard. De NBF kan in dit conflict geen partij zijn,
de vereniging zal haar statuten moeten naleven om het probleem op te lossen.
6. Er is een reactie gekomen van YET Nederland op de mails die de NBF heeft ontvangen en
gedeeld met de organisatie, op deze reactie zal het bureau een antwoord geven.
7. Vaststellen wedstrijdkalender 2018-2019; er waren vanuit het bestuur een paar opmerkingen.
Deze zijn uitgelegd door het bureau waarna de kalender 2018-2019 door het bestuur is
goedgekeurd.
8. Voor het Rondje Nederland zijn de inschrijvingen binnen, er kan nog ingeschreven worden.
Op de vraag van het bureau wat men wil bespreken is nauwelijks gereageerd. U kunt uw
onderwerpen nog steeds doorgeven.
Hier nogmaals de data:
Regio Zuid Holland en Zeeland:
donderdag 18 januari
Regio Noord Holland :
woensdag 24 januari
Regio Oost en Utrecht:
donderdag 1 februari
Regio Noord en Drenthe:
donderdag 15 februari
Regio Brabant en Limburg:
woensdag 21 februari
9. EK Jeugd 2020, dit punt zal iedere ABV als agendapunt terugkomen. Edwin van Delden is
benoemd tot toernooidirecteur.
10. Het bestuur zal een procedure op papier zetten hoe te handelen bij evenementen met
extreem slechte weersomstandigheden.
11. Het rapport van commissie de Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport is op de
NBF site geplaatst, de verenigingen ontvangen van het NOC*NSF een kopie.
12. Van de TV beelden, reacties, talkshows en krantenknipsels naar aanleiding van het WK zal
een verzameling worden gemaakt die we kunnen gebruiken voor het zoeken van sponsoren.
De volgende ABV is op woensdag 18 januari 2018 in Spijkenisse. Deze zal gecombineerd worden met
het rondje Nederland met Zuid Holland en Zeeland.
Namens het NBF bestuur en het Bondsbureau wensen we iedereen fijne Kerstdagen en een
Gezond en Sportief 2018 toe.

Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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