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

Aan:
De NBF-bondsafgevaardigden; als vertegenwoordigers van de bowlingverenigingen;
De leden van het NBF-bestuur;
De leden van de Regionale Coördinatie Teams;
De ereleden, de leden van verdiensten, de leden van de door de Bondsvergadering
benoemde commissies

Landjuweel 62
3905 PH Veenendaal

Postbus 326
3900 AH Veenendaal

Tel.
Fax.

0318-559343
0318-559349

Internet: www.bowlen.nl
E-mail: info@bowlen.nl

Ons kenmerk:
20110023/mvdv

Onderwerp: uitnodiging Bondsvergadering

Datum: 29 april 2011

Geachte heer, mevrouw,
Het bestuur van de Nederlandse Bowling Federatie nodigt u hierbij uit voor de Bondsvergadering
Datum
Ontvangst
Aanvang
Lunch
Locatie

: zaterdag 11 juni 2011
: de zaal is geopend vanaf 09.30 uur
: 10.00 uur
: 12.30 uur
: Hotel en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
Arnhem

Toegang tot de Bondsvergadering
De Bondsvergadering is openbaar, dat wil zeggen toegankelijk voor alle NBF-leden, uiteraard voor
zover plaatsruimte dit toelaat.
Machtiging en Volmacht
Een machtiging of volmacht dient zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 9 juni 2011 binnen te zijn op
het bondsbureau en dient ondertekend te zijn door twee bestuursleden van de betreffende vereniging.
Deze leden moeten ook beiden als bestuurslid geregistreerd staan in de administratie van de NBF. U
ontvangt van ons altijd een bevestiging van ontvangst van de machtiging/volmacht. Let op: zonder
machtiging/volmacht heeft u dus geen stemrecht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlage
“procedure machtigingen en volmachten” en naar de bijgevoegde machtigingsformulieren.
Let op: elke vereniging dient een machtiging in te leveren
Het indienen van voorstellen
Indien u een voorstel in wilt dienen, dan dient dit ondertekend te worden door minimaal drie
bondsafgevaardigden. Dit zijn dus niet drie bestuursleden en/of leden van de NBF, maar alleen
afgevaardigden. Het ondertekende voorstel dient zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op vrijdag 20 mei
om 23.59 uur binnen te zijn op het bondsbureau.
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Het stellen van vragen
Mocht u naar aanleiding van de bijgevoegde agenda met bijlagen inhoudelijk of voor de rondvraag al
vragen hebben, dan kunt u deze tot vrijdag 20 mei 23.59 uur schriftelijk indienen door een e-mail te
sturen naar secretariaat@bowlen.nl.
Tot ziens op zaterdag 11 juni.
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Bowling Federatie

L.P.C. van der List
Voorzitter

Bijlagen:
- Agenda Bondsvergadering 11 juni
- Verslag Bondsvergadering 6 november 2010
- Besluitenlijst Bondsvergadering 6 november 2010
- Financieel Verslag met dechargevoorstel van de Financiële Commissie
- Rapportage Task Force
- Voorstellen bestuur
- Procedure Machtigingen en Volmachten
- Machtiging
- Volmacht
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