Afwezig: Arjan de Vries

Van de bestuurstafel, 9 september 2020, online vergadering
1.

Opening
Op verzoek van voorzitter Bob Schut heeft het bestuur de NK 2020 die afgelopen week zijn
gespeeld geëvalueerd.
Er werd verspreid over drie locaties; Warmond/Zoetermeer/Nieuwegein, van 30 augustus t/m
6 september, gestreden in diverse categorieën. We kijken terug op een uitzonderlijke,
onzekere periode. Het was fijn dat er weer officieel kon worden gebowld, over het algemeen
zijn ze goed verlopen. Er waren wat onduidelijkheden, die zijn ter plaatse opgelost.

2. Verslag
Het bestuur heeft het verslag van 25 augustus 2020 behandeld en goedgekeurd.
3. Het evenementenschema en de actielijst
De actiepunten zijn afgewerkt en het evenementenschema is doorgenomen.
Op maandag 21 september nodigen wij de voorzitters van alle aangesloten verenigingen uit
om online via MS Teams de problematiek over corona en de NTL te bespreken.
Het NBF bestuur is voornemens elk kwartaal een online vergadering met de voorzitters te
houden, hiervoor zal een vergaderschema worden opgesteld.
4. Topsport
Jan Jaap van der Sar, Topsport coördinator, en Elco Gorter, bestuurslid Topsport, hebben
de selectieprocedures besproken van de nationale teams, het bestuur kan zich hier in vinden.
Het voorbereidingstraject zal verder met de coaches worden besproken.
5. Mededelingen/binnengekomen stukken
a. Start Nationale Trio League
Er is een online gesprek geweest tussen een afvaardiging van NBF en NVB. Afgesproken
is dat er een checklist met betrekking tot de Coronaregels gemaakt wordt, deze zal
worden gecommuniceerd met de bowlingcentra die NTL in huis krijgen. De bedoeling is
dat 18 oktober 2020 de NTL zal worden gestart.
b. Overzicht tarieven ondernemers baanhuur NTL
Er is een overzicht gemaakt van alle tarieven die de verschillende centra berekenen. Er
zijn een aantal ondernemers die een fikse verhoging hebben doorgevoerd.
c. Congres World Bowling in Lausanne Switzerland
Deze vergadering zal online plaatsvinden op maandag 2 november 2020, Bob Schut zal
namens de NBF deze online bijwonen.
6. Bondsvergadering
a. Er zijn op dit moment nog weinig reacties binnen voor het bijwonen van de
Bondsvergadering, er wordt nog een reminder gestuurd.
b. Voorstellen van leden zijn nog niet binnen gekomen.
c. Het bondsbureau is aan het uitzoeken of er mogelijkheden zijn om de Bondsvergadering
online te houden voor het geval er strengere Corona maatregelen komen. Het NBF
bestuur zal op 23 september 2020 tijdens de ABV een beslissing nemen over
hoe deze gehouden gaat worden.
d. De vergaderstukken van de Bondsvergadering staan online.
7. Update EK jeugd 2021
Er is een brief ontvangen van de secretaresse van de Commissaris van de Koning Noord
Brabant, dat het verzoek om Prinses Amalia de EKJ 2021 te openen is doorgestuurd naar het
Kabinet van het Koninklijk Huis.
Er is voor november een afspraak gemaakt met Wethouder sport Tilburg, de heer Rolph Dols
betreft de stand van zaken, Corona en financiën.
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8. Rondvraag
Het verslag van het NBI vergadering is binnengekomen deze zal de volgende ABV van 23
september worden behandeld.
Een passage uit dit verslag is wel besproken, de dispensatie aan bowling Breda. Het NBI zal
steekproefsgewijs de banen keuren, deze dispensatie is eenmalig.

De volgende bestuursvergadering zal zijn op woensdag 23 september 2020 in Veenendaal.
Secretaris Ton Zandboer
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