Van de bestuurstafel, 11 mei 2022, Online
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur.
Arjan de Vries heeft zich afgemeld voor deze vergadering.

2.

Vaststellen verslag, actielijst en evenementenschema
a) Vaststellen verslag 13 april 2022
Verslag doorgenomen en goedgekeurd.
b) Actielijst
De statutenwijziging van IBF hebben geen gevolgen voor onze eigen statuten. Verder
vastgesteld
c) Evenementenschema
Is doorgenomen en vastgesteld.

3.

Mededelingen/binnengekomen stukken
a) Verzoek om dispensatie voor aanpassing gemiddelde, wordt aangepast.
b) Afscheid Ton Zandboer
In verband met ziekte zal Bob contact opnemen met Ton om te kijken of het mogelijk
is dit uit te stellen.
c) Evaluatie EYC 2021
Jan Jaap maakt opzet om dit te bespreken met het team.

4.

Bondsvergadering
a) Voorstel contributiecommissie
Jan Jaap zal de commissie vragen dit plan te presenteren op de Bondsvergadering,
stukken staan inmiddels online.
b) Jaarplan / Jaarverslag
Is vastgesteld en staat nu online.

5.

Verenigingsmonitor
Deze monitor is slechts door 36 verenigingen ingevuld, de monitor staat nog open tot 15 mei
2022. Een vijftal verenigingen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een gesprek met
een van de NBF bestuursleden. José stuurt de gegevens naar Bep en Richard. Bep zal de
verenigingen bellen en in overleg met Richard deze gesprekken te plannen.

6.

Sportstimulering/Promotie
Er komt een (online) teamcaptains overleg voor de trioleague

7.

Wedstrijdleiders
Ronald heeft een concept opgesteld over de kosten van wedstrijdleiders die aangetrokken
worden door de verenigingen. Er volgt een hele discussie, na overleg wordt besloten dit
verder uit te werken en te bespreken op de volgende bestuursvergadering.

8.

9.

Rondvraag
•

Ronald: Niet (meer) goedgekeurde ballen. Op de USBC lijst staan een zestal ballen
die zijn afgekeurd, dit wordt niet gecommuniceerd naar de Federaties. Hier moeten
we aandacht aan besteden en bespreken in een volgende bestuursvergadering.

•

Christian: LHBTIQ+ moet na de Bondsvergadering verder worden besproken. Jan
Jaap zal met NOC/NSF contact opnemen om een en ander uit te zoeken.

Sluiting
Bob sluit de vergadering om 11.50 uur.
De volgende vergadering is online op 1 juni 2022, aanvang 10.00 uur. Bep zal dan niet
aanwezig zijn in verband met haar bezoek aan EMC in Helsinki.
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