Voorstel wijzigingen
Algemeen Reglement
Nederlandse Bowling Federatie
-

Artikel 1, toevoeging lid 7.
Titel Hoofdstuk 11.
Artikel 23, lid 1 en lid 2.
Artikel 25, verwijderen.

Een en ander staat in direct verband c.q. is een gevolg van de modernisering van het Tuchtreglement.

Bondsvergadering 9 november 2013.
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HOOFDSTUK 1 LIDMAATSCHAP
Artikel 1 - Toelating tot lidmaatschap
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Leden-rechtspersonen, als bedoeld in artikel 3 van de statuten, kunnen zich als lid aanmelden door het
indienen van een schriftelijk verzoek bij het bondsbestuur. Bij dat verzoek dient de aanvraagster door haar
voorzitter en secretaris gewaarmerkte exemplaren van haar statuten en reglementen te overleggen en
voorts alle inlichtingen en gegevens te verschaffen die het bestuur nodig acht ter beoordeling of de
aanvraagster voor het lidmaatschap in aanmerking komt.
Het bondsbestuur beslist binnen 6 weken na de aanmelding over de toelating.
Bij afwijzing of bij gebreke van een bericht van toelating binnen de genoemde termijn heeft aanvraagster
het recht van beroep bij de eerstvolgende bondsvergadering, schriftelijk in te stellen binnen een maand
nadat het betreffende besluit te harer kennis is gebracht dan wel na het verstrijken van de termijn van 6
weken.
Leden-natuurlijke-personen, als bedoeld in artikel 3 van de statuten, worden als lid op een door het
bondsbestuur te bepalen wijze aangemeld door een lid-rechtspersoon.
Na toelating als lid wordt het lid-rechtspersoon ingedeeld in het werkgebied van een regionaal
coördinatieteam.
Een lid-natuurlijk-persoon ontvangt als bewijs van lidmaatschap een pas, verder aan te duiden als
bowlingpas.
Functioneel betrokkenen bij de bowlingsport binnen de NBF dienen te allen tijde lid te zijn van de NBF.

HOOFDSTUK 11 ADMINISTRATIEVE EN DISCIPLINAIRE
MAATREGELEN EN GESCHILLEN
Artikel 23 - Definitie en bevoegdheid
1.

2.

Onder de in dit hoofdstuk bedoelde maatregelen worden verstaan:
a. het aan een lid-rechtspersoon in rekening brengen van administratiekosten naar aanleiding van een
administratief verzuim;.
b. het nemen van een disciplinaire maatregel tegen een functionaris.
Uitsluitend het bondsbestuur is bevoegd tot het nemen van administratieve en disciplinaire maatregelen.

Artikel 25 - Overige verzuimen Vervallen (voorstel CBR november 2013)
Als verzuim voor het opleggen van disciplinaire maatregelen wordt aangemerkt het niet of niet tijdig verschijnen
bij een aangewezen wedstrijd.
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