Algemeen Reglement – voorgestelde wijzigingen voorjaarsbondsvergadering 2011

Voorstel bestuur 2 Wijziging Algemeen Reglement
Toelichting op de wijzigingen in het Algemeen Reglement van de NBF:
Hier volgt per artikel een toelichting op de reden en/of de aard van de voorgestelde wijzigingen in het algemeen reglement van
de Nederlandse Bowling Federatie.
Artikel 2
Lid 3

Formulering over de wijze van inschrijving van een lid-rechtspersoon (vereniging, stichting) is flexibeler gemaakt.

Lid 5

Aangepast in verband met invoering regionale coördinatieteams.
De nieuwe lid 5 geeft de bowlingpas van een leden natuurlijke personen een formele status.

Artikel 3
Lid 6
Lid 7

Aangepast in verband met invoering regionale coördinatieteams.
Aangepast in verband met invoering regionale coördinatieteams.

Artikel 4
Lid 1
sub n toegevoegd.

Artikel 9
Lid 4
vervallen. Wordt als overbodig ervaren.
Artikel 10
De opsomming van benoemde commissies is uit het artikel verwijderd en verplaatst naar een vaste bijlage bij het reglement.
Het bestaan van de bijlage is opgenomen in het nieuwe lid 9 van dit artikel.
Artikel 17
Lid 9
regelt de verstrekking van een aangepaste bowlingpas bij de overschrijving van een verenigingslid naar een ander lidrechtspersoon. Hierover is in het verleden in de bondsvergadering een afspraak gemaakt.
Artikel 22
Dit artikel vervalt omdat de situatie waarop het van toepassing is, namelijk bowlingevenementen waar toegangskosten worden
berekend, zich in Nederland niet voordoet, In mogelijke toekomstige gevallen moeten per geval afspraken worden gemaakt over
de personen die al dan niet tegen betaling toegang hebben (door bijvoorbeeld gebruik te maken van accreditatie).
Artikel 24
Tekst gemoderniseerd
Artikel 27
Lid 3, sub b

tekst flexibeler gemaakt.

Wellicht regelen in een jaarlijks te publiceren “prijzenbesluit” van allerlei tarieven en andere bedragen (b.v. boetes die
voorkomen in / voortkomen uit de reglementen.
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Artikel 2 - Toelating tot lidmaatschap
1.

Artikel 2 - Toelating tot lidmaatschap

Leden-rechtspersonen, als bedoeld in artikel 3 van

1.

de statuten, kunnen zich als lid aanmelden door het

van de statuten, kunnen zich als lid aanmelden

indienen van een schriftelijk verzoek bij het

door het indienen van een schriftelijk verzoek

bondsbestuur.

bij het bondsbestuur.
2.

2.

Verenigingsleden, als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder

aangemeld door een lid-rechtspersoon.

aangemeld door een lid-rechtspersoon.

3.

5.

geschiedt op een door het bondsbestuur te

middel van een door het bondsbestuur

bepalen wijze.
4.

Na toelating als lid wordt het lid-rechtspersoon

Na toelating als lid deelt het bondsbestuur een lid-

ingedeeld in het werkgebied van een regionaal

rechtspersoon in bij een provinciale afdeling.

coördinatieteam.

Verenigingsleden ressorteren na hun toelating

5.

Een tot de NBF toegelaten verenigingslid

onder de provinciale afdeling waarbij hun lid-

ontvangt als bewijs van lidmaatschap een pas,

rechtspersoon is ingedeeld op grond van de

nader aan te duiden als bowlingpas.

vigerende Nederlandse provinciegrenzen.
6.

Aanmelding voor het lidmaatschap door

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door
voorgeschreven formulier.

4.

Verenigingsleden, als bedoeld in artikel 3 lid 1
onder d. van de statuten, worden als lid

d. van de statuten, worden als lid schriftelijk
3.

Leden-rechtspersonen, als bedoeld in artikel 3

6.

Leden-rechtspersonen ontvangen na hun

Leden-rechtspersonen ontvangen na hun toelating

toelating een exemplaar van de statuten en

een exemplaar van de reglementenbundel van de

reglementen van de NBF.

NBF.

Artikel 3 - Categorieën van leden
1.

2.

Het

lidmaatschap

van

Artikel 3 - Categorieën van leden

verenigingsleden

wordt 1.

Het lidmaatschap van verenigingsleden wordt

onderscheiden in de soorten sportpas en sportpas

onderscheiden in de soorten sportpas en sportpas

plus. Per contributiejaar kan een verenigingslid

plus. Per contributiejaar kan een verenigingslid

bepalen

wordt

bepalen voor welk soort lidmaatschap wordt

gekozen, terwijl gedurende het contributiejaar een

voor

welk

gekozen, terwijl gedurende het contributiejaar een

verenigingslid

verenigingslid

het

soort
soort

lidmaatschap
lidmaatschap

kan

het

soort

lidmaatschap

kan

opwaarderen. Het soort lidmaatschap is bepalend

opwaarderen. Het soort lidmaatschap is bepalend

voor wedstrijden, toernooien en/of evenementen

voor wedstrijden, toernooien en/of evenementen

waarin het verenigingslid mag uitkomen.

waarin het verenigingslid mag uitkomen.

De

NBF

kent

de

navolgende

categorieën 2.

De

NBF

kent

de

navolgende

categorieën

verenigingsleden:

verenigingsleden:

a. Pupillen: die leden, die bij aanvang van een

a. Pupillen: die leden, die bij aanvang van een

contributiejaar op 1 september de leeftijd van

contributiejaar op 1 september de leeftijd van

dertien jaar nog niet hebben bereikt.

dertien jaar nog niet hebben bereikt.

b. Aspiranten: die leden, die bij aanvang van een

b. Aspiranten: die leden, die bij aanvang van een

contributiejaar op 1 september wel de leeftijd

contributiejaar op 1 september wel de leeftijd

van dertien jaar maar nog niet de leeftijd van

van dertien jaar maar nog niet de leeftijd van

zestien jaar hebben bereikt en die niet op grond

zestien jaar hebben bereikt en die niet op

van dit artikel als pupillen worden aangemerkt.

grond van dit artikel als pupillen worden

c. Junioren: die leden, die bij aanvang van een

aangemerkt.

contributiejaar op 1 september wel de leeftijd

c. Junioren: die leden, die bij aanvang van een

van zestien jaar maar nog niet de leeftijd van

contributiejaar op 1 september wel de leeftijd

achttien jaar hebben bereikt en die niet op grond

van zestien jaar maar nog niet de leeftijd van

van

achttien jaar hebben bereikt en die niet op

dit

artikel

als

aspiranten

worden

aangemerkt.

grond van dit artikel als aspiranten worden

d. Senioren 18 t/m 21: die leden, die bij aanvang

aangemerkt.

Pagina 2 van 9
Versie: 29-04-2011

Algemeen Reglement – voorgestelde wijzigingen voorjaarsbondsvergadering 2011
van een contributiejaar op 1 september de

d. Senioren 18 t/m 21: die leden, die bij aanvang

leeftijd van achttien jaar of ouder hebben bereikt

van een contributiejaar op 1 september de

en die niet op grond van dit artikel als junioren

leeftijd van achttien jaar of ouder hebben

worden aangemerkt.

bereikt en die niet op grond van dit artikel als

e. Senioren 22+: die leden, die bij aanvang van

f.

junioren worden aangemerkt.

een contributiejaar op 1 september de leeftijd

e. Senioren 22+: die leden, die bij aanvang van

van tweeëntwintig jaar of ouder hebben bereikt

een contributiejaar op 1 september de leeftijd

en die niet op grond van dit artikel als senioren

van tweeëntwintig jaar of ouder hebben bereikt

18 t/m 21 worden aangemerkt.

en die niet op grond van dit artikel als senioren

Senioren 65+: die leden, die bij aanvang van

18 t/m 21 worden aangemerkt.
f.

een contributiejaar op 1 september de leeftijd

Senioren 65+: die leden, die bij aanvang van

van vijfenzestig jaar of ouder hebben bereikt en

een contributiejaar op 1 september de leeftijd

die niet op grond van dit artikel als senioren 22+

van vijfenzestig jaar of ouder hebben bereikt en

worden aangemerkt.

die niet op grond van dit artikel als senioren
22+ worden aangemerkt.

3.
4.

Verenigingsleden kunnen lid van meer dan één lid- 3.

Verenigingsleden kunnen lid zijn van meer dan

rechtspersoon zijn.

één lid-rechtspersoon.

Verenigingsleden hebben het recht deel te nemen 4.

Verenigingsleden hebben het recht deel te nemen

aan

aan

die

door

goedgekeurde
wedstrijden

5.

de

NBF

nationale

waartoe

zij

georganiseerde
en
conform

of

internationale
hun

de

soort

wedstrijden

NBF

georganiseerde

nationale

waartoe

zij

en
conform

of

internationale
hun

soort

lidmaatschap zijn gerechtigd, alsmede om in de

lidmaatschap zijn gerechtigd, alsmede om in de

NBF een functie te bekleden.

NBF een functie te bekleden.

Verenigingsleden

kunnen

voor

toernooien, 5.

Verenigingsleden

kunnen

voor

toernooien,

kampioenschappen en leagues buiten het lid-

kampioenschappen en leagues buiten het lid-

rechtspersoon slechts speelgerechtigd lid zijn van

rechtspersoon slechts speelgerechtigd lid zijn van

één lid-rechtspersoon, met dien verstande dat zij

één lid-rechtspersoon, met dien verstande dat zij

per extern toernooi, kampioenschap of league

per extern toernooi, kampioenschap of league

slechts

slechts

voor

één

lid-rechtspersoon

kunnen

Ereleden

voor

één

lid-rechtspersoon

kunnen

uitkomen.
betalen

geen

bondscontributie

en 6.

Ereleden

betalen

geen

bondscontributie

en

ontvangen kosteloos de Officiële Mededelingen. Zij

ontvangen kosteloos de Officiële Mededelingen.

hebben voorts toegang tot de bonds- en provinciale

Zij

en districtsvergaderingen, alsmede vrije toegang als

bondsvergaderingen.

bedoeld in artikel 22.
7.

door

goedgekeurde

uitkomen.
6.

die

7.

hebben

voorts

toegang

tot

de

Leden van verdienste ontvangen kosteloos de

Leden van verdienste ontvangen kosteloos de

Officiële Mededelingen. Zij hebben voorts toegang

Officiële Mededelingen. Zij hebben voorts toegang

tot de bondsvergadering.

tot de bonds-, provinciale en districtsvergadering,
alsmede vrije toegang als bedoeld in artikel 22.
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Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de ledenrechtspersonen
1.

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de ledenrechtspersonen

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van 1.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van

de Statuten verplicht een lid-rechtspersoon, zich

de Statuten verplicht een lid-rechtspersoon, zich

voorts:

voorts:

a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en

a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en

juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en

juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken

op

de

en op te zenden aan een orgaan van de

bestuurlijke en/of rechtsprekende macht, dan

te

zenden

aan

een

orgaan

van

bestuurlijke en/of rechtsprekende macht, dan

wel aan een door dit orgaan aangewezen

wel aan een door dit orgaan aangewezen

commissie of persoon;

commissie of persoon;

b. het bondsbestuur of haar gemachtigde te allen

b. het bondsbestuur of haar gemachtigde te allen

tijde inzage of afschrift te geven van de

tijde inzage of afschrift te geven van de

boekhouding en de administratie met de daarbij

boekhouding en de administratie met de

behorende bescheiden en wel op die plaats

daarbij behorende bescheiden en wel op die

waar het bondsbestuur of haar gemachtigde

plaats

zulks aangeeft;

waar

het

bondsbestuur

of

haar

gemachtigde zulks aangeeft;

c. door de NBF geroyeerde verenigingsleden met

c. door de NBF geroyeerde verenigingsleden met

onmiddellijke ingang het lidmaatschap van het

onmiddellijke ingang het lidmaatschap van het

lid-rechtspersoon op te zeggen;

lid-rechtspersoon op te zeggen;

d. toe te zien op de naleving van een schorsing

d. toe te zien op de naleving van een schorsing

van geschorste leden;

van geschorste leden;

e. van alle leden een lijst of kaartsysteem bij te

e. van alle leden een lijst of kaartsysteem bij te

houden waarop de gegevens staan vermeld, die

houden waarop de gegevens staan vermeld,

door de NBF worden verlangd;
f.

die door de NBF worden verlangd;

notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen te

f.

notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen

maken, alle binnenkomende correspondentie,

te

alsmede

uitgaande

correspondentie, alsmede afschriften van alle

correspondentie te bewaren en jaarverslagen en

uitgaande correspondentie te bewaren en

financiële jaarverslagen uit te brengen. Het

jaarverslagen en financiële jaarverslagen uit te

financiële jaarverslag omvat de staat van baten

brengen. Het financiële jaarverslag omvat de

en lasten, de balans, de begroting, en de

staat van baten en lasten, de balans, de

toelichting

begroting, en de toelichting op deze stukken,

afschriften

op

van

deze

alle

stukken,

waaronder

begrepen het verslag van de kascommissie;

maken,

alle

binnenkomende

waaronder begrepen het verslag van de
kascommissie;

g. de onder f. bedoelde stukken, alsmede de

g. de onder f. bedoelde stukken, alsmede de

gehele administratie, ten behoeve van de NBF

gehele administratie, ten behoeve van de NBF

gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.

gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.

h. tenminste tien dagen vóór de datum van de

h. tenminste tien dagen vóór de datum van de

ledenvergadering aan het bondsbestuur en aan

ledenvergadering aan het bondsbestuur een

het

convocatie te verzenden, alsmede alle ter

betreffende

provinciaal

bestuur

een

convocatie te verzenden, alsmede alle ter

vergadering te behandelen stukken;

vergadering te behandelen stukken;
i.

j.

wijzigingen in haar statuten en reglementen

i.

wijzigingen in haar statuten en reglementen

onverwijld ter kennis te brengen van het

onverwijld ter kennis te brengen van het

bondsbestuur en van het provinciaal bestuur;

bondsbestuur;

in

haar

naam

de

aanduiding

van

de

vestigingsplaats te voeren;

j.

k. om onder opgave van redenen schriftelijk binnen
veertien dagen mededeling te doen aan het

in

haar

naam

de

aanduiding

van

de

vestigingsplaats te voeren;
k. om onder opgave van redenen schriftelijk
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l.

bondsbestuur en aan haar provinciaal bestuur

binnen veertien dagen mededeling te doen aan

van een door het lid-rechtspersoon ten aanzien

het bondsbestuur van een door het lid-

van een verenigingslid uitgesproken royement of

rechtspersoon

schorsing van vier weken of langer;

verenigingslid

om één of meerdere verenigingsleden, gekozen

schorsing van vier weken of langer;

ten

aanzien

uitgesproken

van
royement

een
of

in een vertegenwoordigende nationale en/of in
een

provinciale

afdelingséquipe

niet

te

l.

om

één

of

meerdere

verenigingsleden,

belemmeren in deze équipe uit te komen en aan

gekozen in een vertegenwoordigende nationale

de training daarvoor deel te nemen; een

en/of

vertegenwoordigend nationale c.q. provinciale

belemmeren in deze équipe uit te komen en

afdelingséquipe is een équipe die door het

aan de training daarvoor deel te nemen; een

bondsbestuur

vertegenwoordigend nationale c.q. regionale

c.q.

provinciaal

bestuur

als

zodanig wordt aangemerkt.

in

équipe

een

is

regionale

een

bondsbestuur
m. om zonder toestemming van het bondsbestuur

équipe

équipe
c.q.

die

niet

door

een

te

het

regionaal

coördinatieteam als zodanig wordt aangemerkt.

niet toe te treden tot een niet door de NBF
erkende lid-rechtspersoon die de bowlingsport

m. om zonder toestemming van het bondsbestuur

doet beoefenen.

niet toe te treden tot een niet door de NBF
erkende lid-rechtspersoon die de bowlingsport
doet beoefenen.
n. De

leden-rechtspersonen

zijn

verplicht

te

zorgen voor de inning van de bondscontributie
en
2.

Het bondsbestuur is bevoegd met betrekking tot het
in dit artikel bepaalde dispensatie te verlenen.

entreegelden

van

de

bij

hun

lid-

rechtspersoon aangesloten verenigingsleden.
2.

Het bondsbestuur is bevoegd met betrekking tot
het in dit artikel bepaalde dispensatie te verlenen.
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Artikel 9 - Verkiezingen en benoemingen
1.

2.

Artikel 9 - Verkiezingen en benoemingen

Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie 1.

Alle verkiezingen en benoemingen voor een

in de NBF geschieden door kandidaatstelling en zo

functie

nodig stemming en herstemming. Indien meer dan

kandidaatstelling

één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de

herstemming. Indien meer dan één vacature dient

kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.

te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling

Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies

voor iedere vacature afzonderlijk.

dienen lid van de NBF te zijn.
3.

4.

Iedere

kandidaatstelling

2.
dient

schriftelijk

te

in

de

NBF
en

zo

geschieden
nodig

door

stemming

en

Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies
dienen lid van de NBF te zijn.

geschieden en moet vergezeld gaan van een 3.

Iedere

schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij een

geschieden en moet vergezeld gaan van een

eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.

schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij

Indien een kandidaat deze verklaring vóór de

een

stemming

gegeven

aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring

staande de vergadering in diens plaats één of

vóór de stemming intrekt, wordt gelegenheid

meerdere kandidaten te stellen.

gegeven staande de vergadering in diens plaats

Het bondsbestuur en een provinciaal bestuur

één of meerdere kandidaten te stellen.

intrekt,

wordt

gelegenheid

kandidaatstelling

eventuele

dient

verkiezing

of

schriftelijk

te

benoeming

zal

regelen de verkiezingen en benoemingen, welke
binnen hun verband worden gehouden.
5.

Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt
het betreffende bestuur binnen zes weken na het
Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen
ontstaan van de vacature(s) de datum voor het 4.
stelt het bondsbestuur binnen zes weken na het
sluiten van de kandidatenlijst vast.
ontstaan van de vacature(s) de datum voor het sluiten
van de kandidatenlijst vast.
Artikel 10 – Commissies

Artikel 10 - Permanente Commissies
1.

Er zijn permanente commissies en commissies met

1.

een bijzondere opdracht.
2.

de

Van de permanente commissies worden benoemd:
a. door

de

bondsvergadering

Commissies kunnen worden benoemd door

de

navolgende

bondsvergadering

of

door

bondsbestuur.
2.

Er kan verder onderscheid worden gemaakt

commissies,

tussen commissies die een permanente

-

de financiële commissie;

taakstelling hebben en commissies die een

-

de tuchtcommissie;

bijzondere, doorgaans in tijd begrensde

-

de commissie van beroep;

-

de reglementscommissie.

b. door

het

bondsbestuur

het

taakstelling hebben.
3.
de

navolgende

commissies:

Een commissie kan uit haar midden een
subcommissie benoemen.

4.

Een benoeming van subcommissies uit

-

de medische commissie;

andere leden dan de commissieleden

-

de commissie kader- en vrijwilligersbeleid;

geschiedt op voordracht van de

-

de sportcommissie;

desbetreffende commissie door het orgaan,

-

de commissie automatisering;

-

de commissie jeugdbeleid;

-

de pr-marketing commissie;

dikwijls als het benoemende orgaan of de

-

de technische commissie;

meerderheid van de betreffende commissie dit

-

de commissie topsport;

nodig acht.

-

de commissie wedstrijdleiders;

dat de commissie heeft benoemd.
5.

6.

Elke commissie, vergadert in elk geval zo

Indien bepaald woont een lid van het
bondsbestuur de vergaderingen van een
commissie bij. In de overige gevallen kan een
lid van het bondsbestuur een vergadering van
een commissie bijwonen.
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7.

Elke commissie kan zo nodig na overleg en
met goedkeuring van het bondsbestuur de
hulp inroepen van deskundigen, in of buiten
de NBF.

8.

Elke commissie of subcommissie rapporteert
aan het orgaan dat haar heeft ingesteld en
houdt zich aan het budget dat haar is
toegewezen en houdt een verantwoording van
de gemaakte kosten en mogelijk verkregen
inkomsten bij.

9.

Een overzicht van de benoemde commissies
is opgenomen in een bijlage bij dit reglement.

Artikel 17 - Overschrijvingen
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Artikel 17 - Overschrijvingen

Een verzoek tot overschrijving wordt gedaan op een 1.

Een verzoek tot overschrijving wordt gedaan op

door het bondsbestuur voor te schrijven wijze.

een door het bondsbestuur voor te schrijven wijze.

De overschrijving van een verenigingslid van het 2.

De overschrijving van een verenigingslid van het

ene

ene

lid-rechtspersoon

naar

een

ander

lid-

lid-rechtspersoon

naar

een

ander

lid-

rechtspersoon behoeft de instemming van het

rechtspersoon behoeft de instemming van het

bestuur van het lid-rechtspersoon, waartoe het

bestuur van het lid-rechtspersoon, waartoe het

verenigingslid behoort.

verenigingslid behoort.

De overschrijving van een verenigingslid van het 3.

De overschrijving van een verenigingslid van het

ene

ene

lid-rechtspersoon

naar

een

ander

lid-

lid-rechtspersoon

naar

een

ander

lid-

rechtspersoon behoeft eveneens de instemming

rechtspersoon behoeft eveneens de instemming

van het bestuur van het lid-rechtspersoon, waartoe

van het bestuur van het lid-rechtspersoon, waartoe

het verenigingslid wenst te gaan behoren.

het verenigingslid wenst te gaan behoren.

Wanneer

het

bestuur

van

het

huidige

lid- 4.

Wanneer

het

bestuur

van

het

huidige

lid-

rechtspersoon of het bestuur van het nieuwe lid-

rechtspersoon of het bestuur van het nieuwe lid-

rechtspersoon zich niet met de overschrijving kan

rechtspersoon zich niet met de overschrijving kan

verenigen doet het bestuur van het betreffende lid-

verenigen doet het bestuur van het betreffende lid-

rechtspersoon

daarvan

mededeling

verenigingslid,

alsmede

aan

het

aan

het

rechtspersoon

daarvan

mededeling

aan

het

andere

lid-

verenigingslid, alsmede aan het andere lid-

rechtspersoon en aan het bondsbureau.

rechtspersoon en aan het bondsbureau.

In het geval dat de besturen van het huidige lid- 5.

In het geval dat de besturen van het huidige lid-

rechtspersoon en van het nieuwe lid-rechtspersoon

rechtspersoon

en

hun instemming met de overschrijving hebben

rechtspersoon

hun

ingestemd, is de overschrijving goedgekeurd, tenzij

overschrijving

hebben

het bondsbestuur bezwaren tegen die overschrijving

overschrijving

heeft en deze bezwaren binnen 30 dagen na de

bondsbestuur bezwaren tegen die overschrijving

goedkeuring

heeft en deze bezwaren binnen 30 dagen na de

aan

betrokkenen

kenbaar

heeft

van

het

lid-

met

de

is

de

ingestemd,

goedgekeurd,

betrokkenen

tenzij

kenbaar

het

gemaakt.

goedkeuring

Het bondsbestuur beslist over het goedkeuren van

gemaakt.

een overschrijving in het geval van een geschil 6.

Het bondsbestuur beslist over het goedkeuren van

tussen het verenigingslid, diens huidige en/of het

een overschrijving in het geval van een geschil

nieuwe lid-rechtspersoon, alsmede in het geval als

tussen het verenigingslid, diens huidige en/of het

bedoeld in lid 5 van dit artikel.

nieuwe lid-rechtspersoon, alsmede in het geval als

Wanneer een overschrijving is goedgekeurd geldt

bedoeld in lid 5 van dit artikel.

de aanvraag tot overschrijving als een opzegging 7.

Wanneer een overschrijving is goedgekeurd geldt

door het verenigingslid van het lidmaatschap tegen

de aanvraag tot overschrijving als een opzegging

het einde van het contributiejaar of zoveel eerder

door het verenigingslid van het lidmaatschap tegen

als de overschrijving wordt goedgekeurd.

het einde van het contributiejaar of zoveel eerder
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8.

Tenzij anders door het bondsbestuur wordt beslist,

als de overschrijving wordt goedgekeurd.

wordt de overschrijving goedgekeurd met ingang 8.

Tenzij anders door het bondsbestuur wordt beslist,

van de datum waarop het nieuwe seizoen aanvangt.

wordt de overschrijving goedgekeurd met ingang
van de datum waarop het nieuwe seizoen
aanvangt.
9.
Wanneer een overschrijving is goedgekeurd en
daardoor een van de gegevens op de eerder aan het
betreffende lid verstrekte bowlingpas is veranderd zal
aan het betreffende lid via het nieuwe lid-rechtspersoon
een bowlingpas worden verstrekt met aangepast
gegevens. Het bondsbestuur kan aan deze verstrekking
kosten verbinden.

Pagina 8 van 9
Versie: 29-04-2011

Algemeen Reglement – voorgestelde wijzigingen voorjaarsbondsvergadering 2011
Dit artikel vervalt.

Artikel 22 - Vrije toegang

Artikel 24 – Bondsbureau en personeel

Artikel 24 - Bondsbureau en personeel
1.
2.

Het bondsbureau is het centrale apparaat van de 1.

Het bondsbureau is het centrale service orgaan

NBF.

van de NBF.

De NBF heeft een rechtspositieregeling voor de bij 2.

De NBF heeft een rechtspositieregeling voor de bij

de NBF in dienst zijnde werknemers.

haar in dienst zijnde werknemers.

Artikel 27 - Administratieve verzuimen

Artikel 27 - Administratieve verzuimen

1.

1.

Als administratieve verzuimen worden aangemerkt:
a. het niet of niet tijdig voldoen van verschuldigde

administratieve

verzuimen

worden

aangemerkt:

bedragen;

a. het niet of niet tijdig voldoen van verschuldigde

b. het niet of niet tijdig indienen van in te zenden

bedragen;

formulieren;

b. het niet of niet tijdig indienen van in te zenden

c. het niet juist invullen van formulieren, waarbij

formulieren;

verschillende afwijkingen in de opgave als één

c. het niet juist invullen van formulieren, waarbij

verzuim kunnen worden aangemerkt;

verschillende afwijkingen in de opgave als één

d. het niet tijdig verschaffen van inlichtingen en

verzuim kunnen worden aangemerkt;

gegevens aan een orgaan van de bestuurlijke,

d. het niet tijdig verschaffen van inlichtingen en

rechtsprekende en/of wetgevende macht;

gegevens aan een orgaan van de bestuurlijke,

e. het deelnemen aan wedstrijden van een daartoe

rechtsprekende en/of wetgevende macht;

niet gerechtigde verenigingslid.
2.

Als

e. het deelnemen aan wedstrijden van een

Voor zover ter zake geen termijn is aangegeven,

daartoe niet gerechtigde verenigingslid.

wordt onder niet tijdig verstaan: later dan drie weken 2.

Voor zover ter zake geen termijn is aangegeven,

nadat de verplichting is ontstaan of het verzoek

wordt onder niet tijdig verstaan: later dan drie

kenbaar is gemaakt.

weken nadat de verplichting is ontstaan of het

3.a. Indien de duur van een in lid 1 onder a., b. of c.

verzoek kenbaar is gemaakt.

genoemd verzuim meer dan twee weken bedraagt, 3.a. Indien de duur van een in lid 1 onder a., b. of c.
is het bondsbestuur bevoegd voor elke week of een

genoemd verzuim meer dan twee weken bedraagt,

gedeelte daarvan dat het verzuim nadien voortduurt

is het bondsbestuur bevoegd voor elke week of

een jaarlijks door het bondsbestuur vast te stellen

een gedeelte daarvan dat het verzuim nadien

en

voortduurt een jaarlijks door het bondsbestuur vast

bekend

te

maken

bedrag

aan

extra

administratiekosten in rekening te brengen.

te stellen en bekend te maken bedrag aan extra

b. Indien de duur van een in lid 1 onder d. genoemd

administratiekosten in rekening te brengen.

verzuim meer dan twee weken bedraagt, is het

b. Indien de duur van een in lid 1 onder d. genoemd

bondsbestuur bevoegd voor elke week of een

verzuim meer dan twee weken bedraagt, is het

gedeelte daarvan dat het verzuim nadien voortduurt

bondsbestuur bevoegd voor elke week of een

de in rekening te brengen administratiekosten per

gedeelte

week of een gedeelte daarvan met

voortduurt

25,- te

verhogen.
4.

daarvan
de

dat
in

het

verzuim

rekening

te

nadien
brengen

administratiekosten per week of een gedeelte

Verzuimen, als bedoeld in het Dopingreglement,

daarvan met een jaarlijks door het bondsbestuur

worden

vast te stellen bedrag te verhogen.

niet

als

een

administratief

verzuim

aangemerkt en worden berecht op grond van het in 4.

Verzuimen, als bedoeld in het Dopingreglement,

het Dopingreglement bepaalde.

worden

niet

als

een

administratief

verzuim

aangemerkt en worden berecht op grond van het
in het Dopingreglement bepaalde.
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