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

Van de bestuurstafel, 6 november 2018, Veenendaal
Afwezig: Arjan de Vries, Alex de Vries en Elco Gorter
Deze ABV bestond uit in twee delen, later in de middag was de jaarlijkse vergadering met de
NVB/NBI.

1. Het bestuur heeft het verslag van 4 oktober behandeld. Er waren een paar
correcties/aanvullingen:
a. Dispensatie aan Bowling Emmen betreft de goedkeuring van de banen (komen
nieuwe banen). De dispensatie loopt tot en met 1 maart 2019. Het NBI is hiervan in
kennis gesteld.
b. Het bureau heeft offertes aangevraagd bij bowlingondernemers voor de
Bondsvergadering. Uit deze offertes is Bowling Harderwijk er het beste uitgekomen,
niet alleen financieel maar ook vanwege de mogelijkheden/faciliteiten. Vanwege de
verzoeken om een andere locatie te kiezen, heeft het bestuur alles goed overwogen
maar zijn toch van mening dat Harderwijk de beste locatie is. De bondsvergadering
zal dus ook in 2019 weer in Harderwijk plaatsvinden.
c. Er is een mail ontvangen van Jean Franssen (BV Sittard) over het verslag van de
bestuurstafel van 4 oktober, over het gesprek met de heren Rijkx en Putman van BV
Sittard. Bob Schut heeft per mail contact gehad met de heer Franssen en deze was
tevreden over het antwoord.
Met deze correcties is het verslag van 4 oktober goedgekeurd.
2. Het evenementenschema en de actielijst zijn doorgenomen en waar nodig ingevuld.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken
a. Er is een brief van BV Haarlemmermeer ontvangen over het terugbetalen van € 180,00
i.v.m. het niet doorgaan van hun B-toernooi. De bestaande regels zijn door de
Bondsvergadering vastgesteld ende argumenten die genoemd zijn om hiervan af te wijken
zijn als onvoldoende beoordeeld.
b. Er is een mail ontvangen van Wesley Selier over afspraken die gemaakt zijn over de
eredivisie met een bondsmedewerker. Er is tot op heden geen reactie naar Wesley
geweest, het bestuur heeft opdracht gegeven hier zo snel mogelijk op te reageren.
c. De brief van BV Assen die in de vorige ABV van 4 oktober is doorgeschoven naar deze
ABV. De brief gaat over het opheffen van BV Assen per 31 augustus 2019. De ALV van
Assen heeft het bestuur opdracht gegeven de plannen tot opheffing verder uit te werken.
Het NBF bestuur betreurt deze beslissing en vraagt zich af of het bestuur en de leden op
de hoogte zijn van alle consequenties die hier aan vastzitten. Het NBF bestuur zal
hierover contact opnemen met de BV Assen.
d. Er is een e-mail binnen gekomen van Jerry Teunissen over de Klankbordgroep. De in de
mail genoemde ideeën zullen t.z.t worden in de evaluatie van de eerste bijeenkomsten
besproken worden.
e. Er is gesproken over de begeleidingsstaf van team NL bowling. Binnenkort wordt hierover
meer bekend.
4. Voorstel NK bowlen 2020
De NBF Evenementencommissie die door de bondsvergadering in het leven is geroepen heeft
een voorstel gemaakt voor het NK 2020. Het is de bedoeling alle NK’s gezamenlijk te laten
plaatsvinden. Alleen het NK 50+ dat door de ESBC wordt georganiseerd blijft hier buiten.
De evenementencommissie van de NBF bestaat uit Elco Gorter, Kevin de Haan, Bea Cramer,
Suzanne de Graaf, Lia Fievet, Marco de Bruin, Manolito Meerlo en Willie Driezes.
Het NBF bestuur heeft nadat Kevin de Haan een toelichting heeft gegeven het sein op groen
gezet. Het plan zal met u gedeeld worden.
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5. Ton Zandboer Cup
De inschrijving valt tot op heden tegen, graag jullie aandacht, het inschrijfformulier staat op de
NBF-site. Het zou toch jammer zijn als we dit evenement, net als het NK Teams niet door
kunnen laten gaan. Dus snel inschrijven!
6. Klankbordgroep
De uitnodiging van de klankbordgroep heeft niet de reacties opgeleverd waar het bestuur op
gehoopt had. Uiteraard zijn we blij met de aanmeldingen die we gekregen hebben maar we
hebben geconstateerd dat de groep qua aantal en diversiteit niet de samenstelling heeft die
nodig lijkt om ons gestelde doel te bereiken. Daarom is besloten de sessie uit te stellen naar
begin volgend jaar. Dat geeft ons de tijd om te bezien op welke wijze we wel de gewenste
groepssamenstelling kunnen bereiken. De mensen die zich hebben aangemeld zijn hiervan op
de hoogte gesteld en worden benaderd zodra er een nieuwe datum geprikt is.
7. Voorbereiding overleg NVB/NBI
De stukken zijn doorgenomen. De belangrijkste punten vanuit de NVB zijn EK jeugd 2020,
baaninspecties, Sponsor bedrag betreft EK/WK en bowlen op TV.
8. Heroriëntatie NBF
Dit punt zal de komende tijd een vast op de agenda staan.
9. Voorbereiding Rondje NL
De rondjes Nederland zoals deze de laatste jaren gehouden zijn leveren niet de gewenste
resultaten op. Hiervoor in de plaats wil het bestuur en medewerkers de verenigingen gaan
bezoeken. De gebruikelijke sessies in januari/februari komen hiermee te vervallen.
10. Update EK jeugd 2020/Schoolbowlen
Er zijn gesprekken geweest met de Gemeente Tilburg, Hotel Van der Valk en Thomas Dol. Al
deze gesprekken zijn naar tevredenheid verlopen. Alleen de afspraken met Hotel Bastion
moeten nog definitief gemaakt hebben. Het bestuur heeft een heel goed gevoel dat we eind
2018 alles rond hebben.
Tijdens de rondvraag had Edwin goed nieuws; Jan Jaap heeft namelijk een sponsor gevonden
voor het WK heren in Hongkong. Het gaat om Jupiter Hotel uit Amsterdam en zij sponseren
€ 5.000,00.

De volgende ABV is op donderdag 13 december 2018 in Veenendaal.
Secretaris Ton Zandboer
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