Van de bestuurstafel, 16 maart 2022, Bondsbureau Veenendaal
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur.
Christian de Boer is online aanwezig

2.

Vaststellen verslag, actielijst en evenementenschema
a) Vaststellen verslag 16 februari 2022
Verslag doorgenomen en goedgekeurd.
b) Actielijst
Lijst is doorgenomen en goedgekeurd.
c) Evenementenschema
Is doorgenomen en vastgesteld. Stedenontmoeting op 3 april gaat door, er hebben
zich 7 teams voor aangemeld. Elco zal aanwezig zijn bij de prijsuitreiking in
Volendam van de Stedenontmoeting Jeugd op 23 april. Bep zal aanwezig zijn bij het
NK G-Bowlen op 15 mei in Eindhoven.

3.

Mededelingen/binnengekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en binnengekomen stukken.

4.

Bondsvergadering
a) Rooster van aftreden.
Statutair aftredend en niet herkiesbaar Elco Gorter.
Statutair aftredend en herkiesbaar Christian de Boer en Bep Klaassen-van Persie.
Verder zijn er nog vacatures voor de Financiële Commissie en Commissie van
Beroep.
b) Programma Bondsvergadering
Na afloop gezamenlijke lunch verder geen middagactiviteiten.

5.

Voorstel Contributie Commissie
Elco en Jan Jaap zullen de aandachtspunten die het bestuur bij het concept ziet
terugkoppelen aan de commissie. Wordt tijdens de volgende ABV verder besproken.

6.

Jaarplan en Jaarverslag
Het concept Jaarverslag is besproken, Jan Jaap zal het Jaarplan maken. Wordt besproken in
de volgende ABV.

7.

Sportstimulering
Er heeft zich maar 1 vereniging gemeld om te starten met het SOS Project. Jan Jaap zal nog
een reminder sturen.

8.

Rondvraag
Richard:

Om meer deelname te krijgen bij de toernooien lijkt het een goed idee om een
toernooiplatform op te zetten.
Dit zal in de volgende ABV worden besproken.

Ronald:

9.

Een van de teams in de NTL heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn
voor de play-offs. Besloten wordt om geen wijzigingen verder aan te brengen
in de kalender.

Sluiting
Bob sluit de vergadering om 15.58 uur.
De volgende vergadering is online op 13 april 2022, aanvang 10.00 uur.

Bep Klaassen-van Persie
Secretaris

