Nederlandse Bowling Federatie
Bowlen.nl is een gezamenlijk merk van de NBF en de NVB

Procedure Machtigingen en Volmachten
Machtigingen en volmachten kunnen NIET meer op de dag van de Bondsvergadering worden
ingeleverd. U dient een machtiging en/of volmacht vooraf te sturen (post, fax of e-mail) naar het
bondsbureau. Zorgt u er voor dat de machtiging en/of volmacht uiterlijk een week voorafgaand aan de
bondsvergadering op het bondsbureau binnen is.
Let u er tevens op dat de bestuursleden die tekenen ook gerechtigd zijn. Dat wil zeggen ook als
bestuurslid in Easy NBF staan. Is dat niet het geval, dan kunnen wij uw machtiging en/of volmacht niet
goedkeuren. U bent dan niet stemgerechtigd!
Eventuele fouten kunnen door vroegtijdig terugzenden vooraf gesignaleerd worden en mogelijk met
uw hulp worden hersteld. Na ontvangst van de machtiging/volmacht stuurt het bondsbureau u een
bevestiging.
Machtigingen








Elke vereniging dient een machtiging in te leveren.
De machtiging wordt afgegeven door een vereniging aan een persoon, die lid is van deze
vereniging én lid van de NBF.
De gemachtigde treedt op als vertegenwoordiger en stemgerechtigde namens de vereniging.
Deze gemachtigde wordt bondsafgevaardigde genoemd.
Een machtigingsformulier is bijgevoegd. Zorg er voor dat het formulier volledig wordt ingevuld
en door twee bestuursleden wordt ondertekend.
In verband met een juiste en vooral tijdige verwerking van de machtigingen verzoeken wij u
vriendelijk het machtigingsformulier uiterlijk 9 juni 2011 aan te leveren.
Wij verzoeken de gemachtigden, de bondsafgevaardigden, vriendelijk zijn of haar
identiteitsbewijs bij zich te hebben, zodat, indien daarom voor de vergadering bij registratie
naar wordt gevraagd, deze kan worden getoond.
Machtigingen kunnen alleen via de post en/of fax of e-mail worden ingeleverd. Een machtiging
dient uiterlijk 9 juni 2011 om 12.00 uur op het bondsbureau binnen te zijn.

Volmachten







Een volmacht kan worden gegeven door een vereniging wanneer er geen vertegenwoordiger
van betreffende vereniging aanwezig kan zijn op de Algemene Leden Vergadering.
De volmacht wordt verstrekt aan een gevolmachtigde. De gevolmachtigde moet lid zijn van de
NBF én bondsafgevaardigde namens een andere vereniging.
Een gevolmachtigde kan maar van één vereniging een volmacht krijgen.
Bijgaand treft u een formulier ‘volmacht’ aan. Zorg er voor dat het formulier volledig wordt
ingevuld en door twee bestuursleden wordt ondertekend.
Wij verzoeken de gevolmachtigden vriendelijk zijn of haar identiteitsbewijs bij zich te hebben,
zodat, indien daarom voor de vergadering bij registratie naar wordt gevraagd, deze kan
worden getoond.
Volmachten kunnen alleen via de post, fax of e-mail worden ingeleverd. Een volmacht dient
uiterlijk op 9 juni 2011 12.00 uur op het bondsbureau binnen te zijn.
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