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

Van de bestuurstafel, 30 augustus 2018, Veenendaal
Afwezig: Henny Bouwens
Voor deze vergadering was er een grote verrassing, Alex de Vries was sinds lange tijd weer aanwezig.
Vanwege zijn ziekte was het anderhalf jaar geleden dat hij een vergadering kon bijwonen. Gelukkig is
hij voldoende hersteld om weer aanwezig te zijn als bestuurslid.
1. Het bestuur heeft het verslag van de ABV van 21 juni behandeld en goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
a. De procedure voor de invulling van de vacature voor bondscoaches is opgestart door
allereerst het definitieve profiel te bepalen.
b. Stand van zaken betreft de organisatie van de YET tour: Er is een goed gesprek gevoerd,
er worden wat dingen uitgezocht en er is afgesproken in gesprek te blijven.
c. Gesproken met Leo Wouters: Leo heeft in Haarlemmerliede januari 2016 een voorstel
gedaan om bowlen meer onder de mensen brengen. Dit verhaal is uitgewerkt door het
bureau, de NBF heeft vergeten Leo hier in te betrekken en/of hem daar van in kennis te
stellen, gelukkig is dit met Leo alsnog gecommuniceerd. Het zijn vijf afleveringen die vanaf
zondag 2 september op YouTube worden uitgezonden. Daarna iedere zondag (9, 16, 23
en 30 september). Het evenement heet Meester van het Bowlen. Kijk voor meer informatie
op de NBF site.
4. Het verslag van het NBI is doorgenomen, het NBF bestuur heeft op dinsdag 6 november een
vergadering met het NBI en de NVB.
5. Voorbereiding Rondje Nederland het bureau zal iets op papier zetten en de volgende ABV
vergadering worden besproken. Er zal ook worden gekeken om dit Rondje Nederland in te
zetten door een bezoek van het bestuur aan een aantal verenigingen.
6. Update EK jeugd 2020.
Er is een afspraak gemaakt met een hotel maar we hebben daar niet genoeg kamers tot onze
beschikking waardoor er een tweede hotel bij moeten komen. Het bureau is al volop bezig een
bidboek te maken voor de gemeente Tilburg die op donderdag 20 september zal worden
gepresenteerd.

De volgende ABV is op donderdag 4 oktober 2018 in Veenendaal.
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