Aan:


De NBF-bondsafgevaardigden, als vertegenwoordigers van de bowlingverenigingen;
 De leden van het NBF-bestuur;
 De bestuursleden van de Regio’s, allen in de hoedanigheid van
adviserend lid van de Algemene Ledenvergadering;
 De ereleden, de leden van verdiensten, de leden van de door de
Algemene Ledenvergadering benoemde commissies, allen in de
hoedanigheid van adviserend lid van de Algemene
Ledenvergadering;
 De leden van de door het NBF-bestuur benoemde commissies,
als ook de nationale coaches eveneens in de hoedanigheid van
adviserend lid van de Algemene Ledenvergadering
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Uitnodiging 6 november 2010

Geachte heer, mevrouw,
Het bestuur van de Nederlandse Bowling Federatie nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering

Datum
Ontvangst
Aanvang
Lunch

zaterdag 6 november 2010
tussen 09.30 en 10.00 uur
10.00 uur
13.00 uur

Locatie

Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL DE BILT
Telefoon: 030-220 39 54

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering
Wij vestigen er de aandacht op dat de bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering openbaar is. Dit wil
zeggen dat de vergadering toegankelijk is voor alle NBF-leden voor zover de plaatsruimte dit toelaat.
Machtigingen en volmachten
Zoals bekend dienen machtigingen en volmachten ondertekend te worden door twee bestuursleden van de
betreffende bowlingvereniging. Wij verzoeken u er dringend op te letten dat de bestuursleden die
ondertekenen ook daadwerkelijk geregistreerd staan als bestuurslid bij het bondsbureau. Alleen op die
manier kunnen wij controle uitoefenen op de correctheid van de ingestuurde machtigingen en volmachten.
Voor meer uitleg verwijzen wij u naar de bijlage “Procedure Machtigingen en Volmachten”.
Het indienen van voorstellen
Indien u een voorstel wilt indienen dan dient dit ondertekend te worden door minimaal 3
bondsafgevaardigden. Dus niet door drie bestuursleden van bowlingverenigingen en/of leden van de NBF,
maar alleen bondsafgevaardigden. Het voorstel dient uiterlijk 3 weken (15 oktober 2010) voor de
bondsvergadering op het bondsbureau binnen te zijn.

Het stellen van vragen
Mocht u naar aanleiding van de agenda met bijlagen inhoudelijk of voor de rondvraag vragen hebben dan
kunt u deze tot 3 weken (15 oktober 2010 24.00 uur) voor de bondsvergadering schriftelijk indienen op het
bondsbureau door een e-mail te sturen naar secretariaat@bowlen.nl.

Tot ziens op zaterdag 6 november aanstaande. U komst wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Bowling Federatie

L.P.C. van der List
Voorzitter

Bijlagen:
Agenda
Verslag bondsvergadering 12 juni 2010
Besluitenlijst bondsvergadering 12 juni 2010
Vaststelling contributie seizoen 2011-2012
Jaarplan en integrale begroting 2011
Voorstellen bestuur
Procedure Machtigingen en Volmachten
Machtiging
Volmacht
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