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Onderwerp: uitnodiging Bondsvergadering 2 juni 2012
Datum: 19 april 2012
Geacht bestuur,
Ingesloten treft u aan de agenda en stukken voor de bondsvergadering van 2 juni a.s. De vergadering
vindt plaats in Amsterdam, bowlingcentrum Borchland, aanvang 10.00 uur. Vanaf 09.30 uur is de zaal
open.
Om 13.00 uur zullen we de vergadering afronden, waarna we een lunch hebben. Om 14:30 uur zal er
worden doorgestart met de jubileumreceptie en de finale van de Bowling Cup, die eveneens in het
kader van het 50-jarig bestaan is georganiseerd.
Er zijn voorafgaand aan de vergadering drie inhoudelijke mededelingen te doen.
De eerste betreft de statuten van de NBF. In voorgaande bondsvergaderingen is hierop reeds
teruggekomen. Ook tijdens een ingelaste vergadering met de financiële commissie van de NBF is
hierover wederom gesproken. Terecht wees de FC ons op omissies in de statuten. Door het NBF
bestuur is toegezegd dat de statuten opnieuw door de notaris beoordeeld zullen worden. Tussentijds
dienen zich bovendien kleine wijzigingen aan die in het geheel meegenomen zullen worden. Ook
NOC*NSF vraagt collectief aan de bonden om aandacht te besteden aan het bestrijden van seksuele
intimidatie, hetgeen waarschijnlijk ook statutaire bepalingen tot gevolg kunnen hebben. Het
bondsbestuur zal in de najaarsvergadering met een hernieuwde opzet van de statuten komen.
Het bestuur van de NBF heeft met de FC afgesproken dat er een reglement opgesteld wordt waarin
werkafspraken tussen beide geregeld worden. Dit reglement zal ook aan de bondsvergadering worden
voorgelegd.
Tot slot hebben wij, op verzoek van de vergadering een korte rapportage toegevoegd aan de stukken,
met daarin opgenomen de meest wezenlijke verslagonderwerpen over 2011. Een uitgebreid verslag
over 2011 treft u aan in het jaarverslag dat alle bowlers ontvangen met de verzending van Bowlen.nl
in mei.
Wij hopen u te ontmoeten in Amsterdam en kijken uit naar een vruchtbare vergadering, gevolgd door
een spannende finale en gezellige jubileumreceptie.
Vriendelijke groet,

Leen van de List

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)

