Van de bestuurstafel, 16 februari 2022, Online
1.

Opening

2.

De voorzitter opent de vergadering om 10.02 uur.
Afwezig met kennisgeving Christian de Boer.
Vaststellen verslag, actielijst en evenementenschema
a) Vaststellen verslag 12 januari 2022
Verslag doorgenomen en goedgekeurd.
b) Actielijst
Lijst is doorgenomen en goedgekeurd.

3.

c) Evenementenschema
Is doorgenomen en vastgesteld. Bep gaat naar de finale van de NK 50+ scratch op
28 februari 2022 in Nieuwegein.
Mededelingen/binnengekomen stukken
a) De termijn van bestuurslid Elco Gorter is verstreken, in overleg is besloten om een
vacature op te stellen en te plaatsen op de website.
b) Mail van Ton Zandboer
De evaluatie van EYC 2021 vindt binnenkort plaats, in overleg zal een datum worden
vastgesteld.

4.

c) Mail van BV Zaandam
Afgesproken is dat dit punt meegenomen wordt in de verenigingsmonitor. Deze wordt
binnenkort uitgestuurd.
Stedenontmoeting / Ton Zandboer Cup
a) Stedenontmoeting
Ronald de Groot heeft een begroting gemaakt waaruit blijkt dat er minimaal 15 teams
nodig zijn om kostendekkend te zijn. Indien er 8 of 9 teams zijn volstaat een
eendaags evenement.

5.

b) Ton Zandboer Cup
Er hebben 25 teams ingeschreven verdeeld over handicap en scratch klasse.
Voorstel is om de TZC op een dag te organiseren. De ingeschreven teams worden
hierover ingelicht.
Plan van Aanpak diversiteit en inclusie

6.

Manon van Esch presenteert het voorstel om vanuit de NBF met diversiteit & inclusie aan de
slag te gaan. Na dit eerste gesprek geeft Manon aan een goed beeld te hebben hoe wij hier
over denken. Zij gaat hier verder mee aan de slag en zal het bestuur op de hoogte houden.
Veilig Sportklimaat

7.

Aan dit thema wordt al langer gewerkt, nog los van de gebeurtenissen van de laatste tijd.
Binnenkort start de campagne om het thema ook binnen verenigingen bespreekbaar te
maken.
Code Goed Sportbestuur
Een aantal bestuursleden hebben een bijeenkomst bijgewoond over dit thema. Het bestuur
zal een Plan van Aanpak opstellen en dat delen met de verenigingen.

8.

Sportstimulering / Promotie van de Bowlingsport

9.

Het SOS project, zoals geleid door Kevin de Haan, zal in het komende verenigingsoverleg
van 28 februari 2022, aan de orde komen. Tijdens dit overleg zal Jan Jaap het voorstel
presenteren. De bedoeling is om 4 informatieavonden te organiseren om de verenigingen op
weg te helpen met dit thema.
Corona

10.

Tijdens de laatste persconferentie werd aangekondigd dat bijna alle maatregelen komen te
vervallen, hopelijk kunnen we nu zonder verdere onderbrekingen het seizoen afmaken.
Nationale League

11.

Tijdens de laatste speeldag waren er enkele vertragingen. De ondernemers gaan hier anders
mee om dan voor corona. We moeten goed gaan nadenken hoe we deze situatie kunnen
oplossen, redenen zijn o.a. slowbowlen, maar ook het ontbreken van een baanmonteur
tijdens de wedstrijddag.
Wedstrijdkalender 2022-2023

12.

Er zijn enkele verzoeken en vragen binnen gekomen en die zijn besproken.
Rondvraag
Bep
Erik Meegdes van BV Den Bosch heeft verzocht om nog eens goed te kijken naar de
speeldagen NJTL, er vallen in 2022-2023 2 speeldagen tijdens de school vakanties Zuid.
Ronald gaat hier naar kijken en zal terugkoppeling sturen.

13.

Sluiting
Bob sluit de vergadering om 12.36 uur.
De volgende vergadering is in Veenendaal op 16 maart 2022, aanvang 11.00 uur

Bep Klaassen-van Persie
Secretaris

