Van de bestuurstafel, 16 december 2020, online vergadering

1.
2.

3.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.06 uur
Verslag vergadering van 25 november 2020
Het bestuur heeft het verslag van 25 november 2020 behandeld en goedgekeurd.
Actielijst en evenementenschema
De actielijst is bijgewerkt en het evenementenschema is doorgenomen
Mededelingen en Ingekomen stukken
a. BV Dordrecht: een deel van de leden van BV Merwede gaat na intern conflict
door als BV Dordrecht.
b. Bowling Vlaardingen: de door brand getroffen bowling hoopt aan het begin van
het nieuwe seizoen te heropenen.
c.

Lanetalk: 7 december is de NBF Christmas Challenge van start gegaan. De
eerste resultaten zijn goed. Helaas gooit de lock-down nu roet in het eten en
wordt de challenge in 2021 hervat.

d. Digitaal Handboek Sportaccommodaties: het bureau heeft ondersteuning
verleend en werkt mee aan de totstandkoming van de DHS.
e. E-mail Ton Zandboer: wordt meegenomen in de plannen zoals besproken met
Team Captains op 14 december 2020.
f.

Bondsvergadering 2021: 19 juni 2021

g. Terugkoppeling gegeven van het voorzittersoverleg op 7 december 2020,
volgende online overleg zal zijn op 19 januari 2021

4.
5.

6.

7.

8.

h. Terugkoppeling gegeven van het overleg met Team Captains NTL op 14
december 2020. Voorstellen worden verder uitgewerkt.
Wedstrijdkalender 2021-2022
De voorlopige kalender wordt doorgenomen en deze week verstuurd naar de verenigingen
Begroting 2021
Er is een nieuwe werkbegroting gemaakt die vandaag met de Financiële Commissie in een
online vergadering wordt besproken. Er worden alleen kostendekkende activiteiten
georganiseerd in seizoen 2020-2021.
Coronamaatregelen
De strenge lock-down heeft een streep gezet door alle bowlingactiviteiten. Hopelijk kunnen
we vanaf half januari weer terug de baan op.
Er is een filmpje gemaakt met verschillende sportbonden door NOC*NSF welke vandaag
gepresenteerd wordt.
Rondvraag
Om de wedstrijdkalender nog beter af te stemmen wordt een gesprek georganiseerd met een
aantal toernooiorganisatoren en een delegatie van NBF bestuur en Bondsbureau
Sluiting
De voorzitter wenst iedereen fijne feestdagen en sluit de vergadering om 11.48 uur
De volgende online bestuursvergadering zal zijn op woensdag 13 januari 2021.
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