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 ereleden, de leden van verdiensten;
 De leden van NBF-commissies,
 De leden van het NBF-bestuur;
 De nationale coaches

Geachte heer, mevrouw,

Het bestuur van de Nederlandse Bowling Federatie nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de
Bondsvergadering
Datum
Ontvangst
Aanvang
Lunch

zaterdag 19 november 2011
tussen 09.30 en 10.00 uur
10.00 uur
13.00 uur

Locatie

Bowling De Korf, Korfzaal
De Smidse 1
3831 NT Leusden
Telefoon: 033-4946731

Als bijlage treft u aan de agenda met bijbehorende stukken.
Zoals bekend zijn door de NBF diverse werkgroepen ingesteld die aan de slag gegaan zijn met
de uitkomsten van de Taskforce.
In het tweede deel van de vergaderingen zullen afgevaardigden van de werkgroepen hun
voortgang in subgroepen aan u voorleggen, waarbij u verzocht wordt uw visie en gedachten
terzake aan hen voor te leggen.
De subgroepen zijn:
1.
2.
3.
4.

Bowling promotie 2013-2016
Perspectief van Topsport binnen de NBF
Kaderopleidingen
Reglementen

Bij binnenkomst kunt u uw voorkeur voor een subgroep aangeven.

Aangesloten bij FIQ (Federation Internationale de Quilleurs)
Lid van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (nr. 40235157)

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

Het indienen van voorstellen
Indien u voor het reguliere ochtendprogramma 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 (voor 28 oktober 2011) 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 (28 oktober 2011) voor de bondsvergadering schriftelijk indienen op het
bondsbureau door een e-mail te sturen naar secretariaat@bowlen.nl.
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”.
Tot ziens op zaterdag 19 november aanstaande. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Bowling Federatie

L.P.C. van der List
Voorzitter

Bijlagen:
Agenda
Verslag bondsvergadering 11 juni 2011
Besluitenlijst bondsvergadering 11 juni 2011
Contributievoorstel seizoen 2012-2013
Jaarplan en integrale begroting 2012
Presentatie Taskforce
Procedure Machtigingen en Volmachten
Machtiging
Volmacht

Aangesloten bij FIQ (Federation Internationale de Quilleurs)
Lid van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (nr. 40235157)

