Van de bestuurstafel, 6 oktober 2021, online vergadering

1.

Opening
Christian is afwezig
De voorzitter opent de vergadering om 10.05 uur.

2.

3.

Vaststellen verslag, actielijst en evenementenschema
a.

Vaststellen verslag 31 augustus 2021
Verslag is doorgenomen en goedgekeurd

b.

Actielijst
Lijst is doorgenomen, er moet nog een brief naar Adri Jansen van BV Deventer,
actie Bondsbureau, lijst verder goedgekeurd.

c.

Evenementenschema
Evenementenschema is doorgenomen en goedgekeurd.

Mededelingen/binnengekomen stukken
a. ETBF Congres
De agenda en voorstellen zijn doorgenomen, Jan Jaap en Bob zorgen voor volmacht.
ETBF heeft aangegeven deze vergaderingen niet digitaal te houden, NBF gaat
aandringen om dit nog te herzien gezien de hoge kosten voor deze vergaderingen.
De NBF is ook tegen het voorstel om de kosten voor deelname aan de diverse
evenementen te verhogen.
b. Online Overleg
Dinsdag 12 oktober is het volgende overleg.
c.

4.

Stedenontmoeting 50+
De Stedenontmoeting kan alleen doorgaan bij minimaal 9 verenigingen,
deelnamekosten zijn € 220,- per vereniging.

Corona Toegangsbewijs (CTB)
De eerste speeldag NTL is geweest, weinig problemen, enkele leden zijn afgehaakt omdat zij
geen coronatoegangsbewijs hebben en zich niet willen laten testen nu de regels voor toegang
tot bowlingcentra zijn gewijzigd vanaf 25 september.

5.

Evaluatie EYC2021
Jan Jaap geeft aan dat het, ondanks dat er geen publiek aanwezig mocht zijn, een goed en
sportief evenement is geweest. De eindafrekening volgt later, er moeten nog enige facturen
worden verwerkt. Ook Bep geeft aan dat het ondanks de extra drukte in verband met
toegangscontrole een zeer geslaagd evenement was, iedereen was moe maar heel voldaan.

6.

Rondvraag
Ronald:
Er is een verzoek binnengekomen voor dispensatie 50+, het besluit wordt z.s.m. met de
vereniging gecommuniceerd.
Richard:
Gesprek met ESBC, Lia Fievet. Het door omstandigheden lang uitgestelde
afstemmingsgesprek kan nu gehouden worden. Jan Jaap zal een afspraak maken.
Jan Jaap:
De speeldag in Mijdrecht is voortijdig afgebroken, er wordt contact opgenomen met alle
teams. Mede door traag spel in nationale leagues lopen wedstrijden uit, wedstrijdleiders en
spelers moeten hiervoor de verantwoordelijkheid nemen om zich aan het tijdschema te
houden.
Elco:
Hij gaat een afspraak maken met de commissie contributie (besluit Bondsvergadering).
José:
BV Amsterdam viert haar 50-jarig bestaan, zij zal een felicitatie sturen en een bos bloemen.
Arjan:
De vergadering van 2 november moet in het teken staan van korte en lange termijnplanning.
Deze vergadering wordt in Veenendaal gehouden en start om 11.30 uur.

7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.34 uur.

Bep Klaassen-van Persie
Secretaris

