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Van de bestuurstafel, 28 mei 2019, Veenendaal
Afwezig: Alex de Vries, Edwin van Delden

1. Verslag
Het bestuur heeft het verslag van 24 april 2019 behandeld en goedgekeurd.
2.

Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.

3. Mededelingen/binnengekomen stukken
Vergadering ETBF 5 juni 2019 München, er zijn een aantal voorstellen die ons ook raken.
Elco Gorter zal kijken of hij naar Duitsland kan gaan en anders zullen wij schriftelijk hierop
reageren en via een proxy onze stem uit brengen en een land machtigen.
Er zijn drie e-mails ontvangen van Ben Bruikman, Sport4all Heiloo en Martin de Louw, zij
krijgen van het Bondsbureau antwoord.
Wereldwijd zijn de Bowlingbanen met touwtjes het gesprek van de dag, zo ook in Nederland.
In de jaren 70/80 waren er in Nederland veel touwtjesbanen en de verenigingen die daar hun
thuishonk hadden mochten van de NBF hun huisleague spelen, ook mochten zij toernooien
spelen. Alleen Internationale, NBF evenementen en de Nationale League werden er niet
gespeeld. Voorwaarde is wel dat de banen gekeurd moeten worden door het NBI. De
Bronzen Schietspoel Tilburg is groot geworden op touwtjesbanen, het was een B-toernooi
met 480 deelnemers en vele nationaliteiten.
De NBF gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en willen voorbereid zijn als deze banen
in Europa/ Wereld een erkenning gaan krijgen.
4. Bondsvergadering 2019
Er zijn geen voorstellen van Leden ontvangen.
Het Jaarverslag 2018, jaarplan, begroting 2020 en de notulen van de Bondsvergadering 2018,
zijn nog een keer doorgenomen, vragen die nog open staan zullen tijdens de behandeling van
de notulen worden beantwoord.
Het Evenementenplan 2019-2020 is doorgenomen en goed bevonden door het bestuur.
Tijdens de bondsvergadering van 2016 heeft het NBF Bondsbestuur toestemming gekregen
om in het kader van “NBF- Evenementen 2.0” wijzigingen aan te brengen. Bij wijzigingen in de
opzet t.o.v. de tekst zoals in het Evenementenplan vermeld staan, worden alle verenigingen
tijdig geïnformeerd.
5. Heroriëntatie NBF
Dit punt zal de komende tijd vast op de agenda staan. Deze ABV is dit punt niet besproken
i.v.m. de Bondsvergadering.
6. Rondje Nederland 2019
Er zijn weer een aantal verenigingen bezocht.
7. Update EK jeugd 2020
Met Hotel van der Valk is alles definitief gemaakt, ook met de Gemeente Tilburg is alles rond
en op maandag 3 juni zal er een bezoek worden gebracht aan de Koepelhal waar eventueel
de Finale zal worden gespeeld.
Het draaiboek is up to date gemaakt en op korte termijn zal er met de Dolfijn Bowling en
Bowling Vereniging Tilburg de Puntjes op de i worden gezet.

De volgende ABV is op woensdag 26 juni 2019.
Wij zien u graag op zaterdag 15 juni in Harderwijk bij de Bondsvergadering.
Secretaris Ton Zandboer.
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