Van de bestuurstafel, 13 april 2022, Online
1.

Opening

2.

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur.
Elco Gorter heeft zich afgemeld voor deze vergadering
Vaststellen verslag, actielijst en evenementenschema
a) Vaststellen verslag 16 maart 2022
Verslag doorgenomen en goedgekeurd.
b) Actielijst
Lijst is doorgenomen en goedgekeurd.
c) Evenementenschema
Is doorgenomen en vastgesteld. Richard probeert aanwezig te zijn bij de
prijsuitreiking in Volendam bij de Stedenontmoeting Jeugd op 23 april. Bep zal, onder
voorbehoud, aanwezig zijn bij het NK G-Bowlen op 15 mei in Eindhoven.

3.

Mededelingen/binnengekomen stukken
a) Brief ontvangen van Erica Mill over Verenigingskampioenschappen.
Jan Jaap en José zullen een antwoord sturen naar BV Erica Mill.
b) Brief ontvangen van Erica Mill over het Sportreglement en Algemeen Reglement
aangaande G-Bowlers.
Jan Jaap zal een antwoord maken naar Erica Mill.
c) Verzoek ontvangen voor organisatie EBF Championships 2024
Eerst zal er een onderzoek worden gedaan naar de haalbaarheid om een EK te
organiseren. In ieder geval niet in 2024.
d) Afscheid Ton / Evaluatie EYC 2021
Op 12 mei om 15.00 uur zal de evaluatie gehouden worden over de EYC 2021, hierbij
zullen Ton, Bob, Jan Jaap en Bep aanwezig zijn. Daarna zal er een afscheidsdiner
zijn, locatie volgt nog.

4.

Voorstel Contributie Commissie
Jan Jaap heeft Wesley Selier gesproken om het standpunt van het bestuur door te geven.
Op de Bondsvergadering zal een presentatie worden gegeven door de commissie onder
voorzitterschap van Bob. De commissie wordt gevraagd de presentatie tijdig aan te leveren.

5.

Jaarplan en Jaarverslag
Het jaarplan wordt gepresenteerd door Jan Jaap, hij zal dit verder uitwerken voor de
Bondsvergadering.
Arjan merkt nog op dat de Statuten van de NBF moeten worden aangepast m.b.t. de WBTR,
kwaliteitseisen en doping. Het bestuur zal het concept doornemen en opmerkingen naar
Bondsbureau sturen. Ook de termijnen van benoeming bestuur en commissie leden wordt
aangepast, benoeming geldt voor 3 jaar en mag daarna maximaal 3 keer verlengd worden,
maximale zittingsduur wordt dus 12 jaar.

6.

Sportstimulering/Promotie
Na afloop de laatste speeldag in Deventer zijn er diverse reacties binnengekomen over de
ontvangst en resultaten op deze stringlocatie.
Jan Jaap heeft contact gehad met de voorzitter van BV Sittard, ook hier zijn stringbanen
geïnstalleerd, hij is positief over deze nieuwe machines en heeft toegezegd dat de tarieven
volgend jaar niet zullen worden verhoogd.

7.

Wedstrijdkalender
Ronald heeft een concept opgesteld deze wordt doorgenomen. Bep vraagt aandacht om nog
eens goed te kijken naar de data van de NJTL in verband met schoolvakanties.

8.

Rondvraag
•

9.

Richard: Om de deelname te behouden bij de NTL wil hij snel met team captains
praten over de deelname voor volgend seizoen. Hij zal samen met Christian een
voorstel maken en sturen naar alle team captains voor een online overleg.

•
Sluiting
Bob sluit de vergadering om 11.53 uur.
De volgende vergadering is online op 11 mei 2022, aanvang 10.00 uur.

Bep Klaassen-van Persie
Secretaris

