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Van de bestuurstafel, 1 mei 2018, Tilburg
Afwezig: Alex de Vries nog niet hersteld.
De ABV is in Tilburg i.v.m. heupoperatie Ton Zandboer ook Bob Schut was aanwezig ook hij is
herstellende van een operatie.
De ABV van 20 maart 2018 is niet doorgegaan, de zaken die belangrijk waren zijn telefonisch
afgehandeld de andere zaken zijn doorgeschoven naar de ABV van 1 mei 2018.

1. Het bestuur heeft het verslag van de ABV van 21 februari behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Mededelingen en binnen gekomen stukken.
a. Krappe planning Stedenontmoeting
Bij het vastleggen van NBF evenementen zal de NBF de ondernemer vragen rekening te
houden met eventuele uitloop.
b. Deelname DDK nr.2
Tijdens het Rondje NL is er gesproken over dubbelleden die bij meerdere verenigingen
clubkampioen worden waardoor sommige verenigingen geen afvaardiging hebben voor de
DDK. Dit probleem kan opgelost worden door de verenigingen zelf, zij kunnen in hun
reglementen opnemen dat iemand die dat jaar al verenigingskampioen geworden is, buiten
mededinging meespeelt.
c. ETBF Meeting
Deze zal tijdens de EK dames zijn in Brussel, Bob Schut zal namens de NBF aanwezig zijn.
d. Deelname jeugd NK B,C en D klasse
Er is een mail ontvangen met het verzoek jeugd te weren bij seniorenkampioenschappen.
Deze regel is echter ooit in gevoerd om de jeugd uitdaging te bieden en om zich te meten met
de top. Het bestuur van mening dat deze regel nog steeds voldoet. Indien de verenigingen het
hiermee niet eens zijn kunnen zij een voorstel doen naar de Bondsvergadering.
e. Stand van zaken AVG
Regelmatig ontvangen de besturen nieuwsbrieven met betrekking tot de AVG. Tot op heden
zijn er ongeveer 60 verenigingen die de vouchercode hebben aangevraagd. Het bestuur
adviseert de overige verenigingen zich ook te melden.
Het bondsbureau werkt hard om de zaken op orde te krijgen, het bestuur is zeer tevreden over
de gang van zaken.
f. Vergaderdata ABV
Het bestuur heeft de ABV’s tot december 2018 vastgelegd.
g. NBF Business Club
Er zijn drie ondernemers lid geworden van de NBF Business Club. Vanuit het bureau wordt dit
verder gecommuniceerd.
4. YET
Er zijn diverse klachten binnen gekomen. Het bestuur zal volgens haar statuten/reglementen
een Mediator aanstellen en het hele dossier aan hem of haar overhandigen voor een advies.
Daarna zal er een gesprek volgen met de YET.
5

Wedstrijdkalender 2018-2019
Het bestuur heeft de wedstrijdkalender 2018-2019 goedgekeurd.

6. De ESBC
Elco Gorter en Bob Schut hebben hun gesprek met de ESBC gedeeld met het bestuur, er zal
een brief naar de ESBC gaan.
Er is een verzoek gekomen van de ETBF of de NBF het EK 50+ wil organiseren in 2020,
omdat de NBF in 2020 ook het EK Jeugd organiseert en dat financieel nog niet rond is, is het
risico te groot voor twee evenementen in zes weken. Ook zijn er geen financiële middelen
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vanuit de NBF. Het niet organiseren van het EK 50+ in 2020 is inmiddels al aan de ETBF
medegedeeld.

7. Het bestuur heeft gediscussieerd over de Klasse 3 toernooien.
Er komt een goede beschrijving wanneer een toernooi een Klasse 3 toernooi mag zijn.
8. NK Jeugd 2018-2019 en NK Teams 2018-2019
Kevin de Haan heeft een voorstel gedaan voor beide evenementen. Beide zijn goedgekeurd
door het bestuur. Kevin zal deze nieuwe opzet communiceren met de verenigingen en haar
leden.
9. Bondsvergadering
De agenda en de opzet voor de vergadering is besproken ook het financiële plaatje 2017. Er is
een tekort, het bestuur komt met een voorstel naar de Bondsvergadering.
Er is ook gesproken over de boetes bij administratief verzuim, het bestuur heeft vastgesteld dat
het op het zelfde niveau blijft als het afgelopen jaar.
Vrijwilliger van het jaar, er zijn pas twee nominaties binnen. Men kan nog kandidaten opgeven.
10. EK jeugd 2020
Hier was niet veel over te melden, behalve dat er een afspraak gemaakt is met Van der Valk
Tilburg.

De volgende ABV is op donderdag 31 mei 2018 in Veenendaal.
Namens het bestuur,
Secretaris Ton Zandboer
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