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

Van de bestuurstafel, 20 februari 2019, Tilburg
Afwezig: Alex de Vries

1. Verslag
Het bestuur heeft het verslag van 16 januari 2019 behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
Er is verslag gedaan van het gesprek tussen het YET bestuur en Ton Zandboer en Edwin
van Delden. Als de YET nog meer agendapunten heeft zal er een vervolggesprek
plaatsvinden.
4. Leeftijdscategorie NK Jeugd
Deze blijft zoals het afgelopen jaar is gehanteerd.
5. Heroriëntatie NBF
Dit punt zal de komende tijd vast op de agenda staan.
Jan Jaap was uitgenodigd bij deze ABV en heeft het bestuur een aantal belangrijke zaken
voorgelegd welke ruimschoots behandeld zijn. Hieraan is een tijdspad gekoppeld. Jan Jaap
zorgt voor een vervolg hierop.
6. Voorbereiding Rondje Nederland 2019
Er zijn inmiddels weer een paar verenigingen bezocht, waaronder Tilburg, Deventer en
Veenendaal. Om een rode draad uit de verslagen te kunnen filteren worden deze in een
speciaal programma verwerkt.
7. Update EK jeugd 2020
Bob Schut, Ton Zandboer en Edwin van Delden hebben afgelopen weekend een afvaardiging
van de ETBF ontvangen. Zij kwamen voor de baankeuring en ook kwamen zij de hotels
bekijken.
Kevin de Haan, Jan Jaap van de Sar, Edwin van Delden hebben samen met Valgeir
Gudbjartsson en Kim Anderson gesproken over een aantal zaken betreft deze EK Jeugd.
Marios Nicolaides is maandag en dinsdag bezig geweest voor de baankeuring.
Bob Schut en Ton Zandboer hebben een aantal zaken bij de President Ad Ophelders
aangekaart.
Het draaiboek zal verder worden ingevuld met namen van vrijwilligers en we gaan rond de
tafel zitten met BV Tilburg.
Vrijdag 1 maart zal er om 15.00 uur op de bowling een presentatie zijn van de Gemeente
Tilburg over het financiële plaatje van deze EK Jeugd.
Het bestuur gaat op zoek naar kandidaten voor wat betreft de opvolging van Ton Zandboer en
Henny Bouwens.
Ook gaat het bestuur op zoek naar een penningmeester voor het NBI.
Het bestuur heeft de twee offertes bekeken van Nieuwegein en Warmond betreft het in 2020
te organiseren NK. De betrokkenen zullen hierover ingelicht worden.

De volgende ABV is op woensdag 20 maart 2019.
Secretaris Ton Zandboer.
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