Het Algemeen Reglement

Hoofdstuk 1: Het Algemeen Reglement
Art. 1.1

Art. 1.2

In het Algemeen Reglement en in de eventueel daarbij behorende reglementen is neergelegd:
A.

Al wat in de statuten van de Bowling Vereniging Leiderdorp (verder te noemen: de
vereniging) ter nadere regeling is aangeduid.

B.

Alle overige onderwerpen die een algemene dan wel bijzondere regeling behoeven.

Het Algemeen Reglement blijft te allen tijde in overeenstemming met de statuten, reglementen
en besluiten van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF).

Hoofdstuk 2: De Leden
Art. 2.1

Diegenen, die door het bestuur van de vereniging als lid worden geweigerd, kunnen hiertegen
een beroep instellen bij de NBF.

Art. 2.2

De leden worden onderscheiden in vier leeftijdsklassen: Pupillen, Aspiranten, Junioren en
Senioren. Senioren zijn onderverdeeld in drie leeftijdsklassen, te weten 18 t/m 21 jaar,
22 t/m 64 jaar en 65+.

Pupillen: die leden die bij aanvang van het contributiejaar (Art. 5.1.1) op 1 juli de leeftijd van
dertien jaar nog niet hebben bereikt.

Aspiranten: die leden die bij aanvang van het contributiejaar op 1 juli wel de leeftijd van
dertien, maar nog niet de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

Junioren: die leden die bij aanvang van het contributiejaar op 1 juli wel de leeftijd van
zestien, maar nog niet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

Senioren 18 t/m 21: die leden die bij aanvang van het contributiejaar op 1 juli de leeftijd
van achttien, maar nog niet de leeftijd van tweeëntwintig jaar hebben bereikt.

Senioren 22+: die leden die bij aanvang van het contributiejaar op 1 juli de leeftijd van
tweeëntwintig jaar hebben bereikt.

Senioren 65+: die leden die bij aanvang van het contributiejaar op 1 juli de leeftijd van
vijfenzestig jaar hebben bereikt.

Art. 2.3

Ereleden: die leden die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de vereniging en voor
de bowlingsport in zijn algemeenheid en als zodanig benoemd zijn door de ALV op voordracht
van het bestuur.

Leden van Verdienste: die leden die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de
vereniging en de bowlingsport en als zodanig zijn benoemd door de ALV op voordracht van het
bestuur.

Dubbelleden: die leden die bij een andere, tevens bij de NBF aangesloten vereniging
hoofdlid zijn.
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Art. 2.4

Verenigingsleden kunnen lid van meer dan één bij de NBF aangesloten vereniging zijn.

Art. 2.5

Verenigingsleden hebben het recht aan de door de vereniging georganiseerde evenementen en
aan door de NBF of andere erkende organisaties georganiseerde nationale en internationale
wedstrijden, waartoe zij conform hun soort lidmaatschap zijn gerechtigd, deel te nemen.

Art. 2.6

Verenigingsleden hebben te allen tijde het recht om schriftelijke vragen aan het bestuur van de
vereniging te stellen en op antwoord te kunnen rekenen binnen 6 weken.

Hoofdstuk 3: De Algemene Ledenvergadering (ALV)
Art. 3.1

De jaarvergadering, de ALV, wordt gehouden aan het eind van het seizoen.
Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen seizoen en
ontvouwt de plannen voor het nieuwe seizoen.
Tevens vindt hier de verkiezing van bestuur en commissies plaats.

Art. 3.2

Van elke ALV worden notulen gemaakt. De notulen van enige ALV dienen in de eerstvolgende
ALV te worden behandeld en vastgesteld.

Art. 3.3.1

De ALV heeft het recht van onderzoek en kan daartoe een commissie benoemen.

Art. 3.3.2

Leden van de vereniging zijn, indien zij voor een commissie worden uitgenodigd, gehouden om
de zittingen van deze commissie bij te wonen, behoudens absolute verhindering.
De verenigingsleden dienen de door de commissie gestelde vragen mondeling of schriftelijk
naar waarheid te beantwoorden.

Art. 3.4.1

Stemgerechtigde leden ……………………………………………..????

Art. 3.4.2

Stemgerechtigde leden hebben het recht om staande de ALV:
1. Voorstellen of wijzigingsvoorstellen in te dienen.
2. Moties van orde in te dienen, welke direct behandelt en in stemming gebracht moeten
worden.
3. Vragen te stellen die het bestuur, zo mogelijk, direct beantwoordt.

Art. 3.5.1

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een aanwezig stemgerechtigd lid een
mondelinge of schriftelijke stemming verlangt.

Art. 3.5.2

De stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste tien aanwezige
stemgerechtigde leden een schriftelijke stemming wenselijk achten.

Art. 3.5.3

De stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de voorzitter of ten minste 2/3 van het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden er blijk van geeft dat ook mondeling gestemd kan
worden.

Art. 3.6.1

In geval van schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau, dat over de
geldigheid van iedere uitgebrachte stem beslist en de uitslag van de stemming vaststelt.

Art. 3.6.2

Van onwaarde zijn stembiljetten die:
a)
niet zijn ingevuld ( blanco);
b)
niet zijn ondertekend;
c)
onleesbaar zijn;
d)
een persoon of zaak niet duidelijk aanwijzen;
e)
een naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
f)
een zaak bevatten die niet ter discussie staat..

Art. 3.7.1

Indien meerdere personen bij een stemming kandidaat staan, is diegene gekozen die bij de
eerste stemming de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft
verkregen.

Art. 3.7.2

Wordt hieraan niet voldaan, dan vindt herstemming plaats over de twee personen die de
meeste respectievelijk op een na de meeste stemmen hebben verkregen.

Concept Algemeen Reglement

Pagina 2 van 5

Art. 3.7.3

Wordt door meer dan twee personen een gelijk aantal stemmen behaald, dan vindt
herstemming over de bedoelde personen plaats.

Art. 3.7.4

Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Staken de stemmen dan nog, dan beslist
het lot.

Art. 3.7.5

Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

Art. 3.8

Het bestuur heeft het recht om andere personen dan stemgerechtigde leden toegang tot de ALV
te verlenen.

Hoofdstuk 4: Het Bestuur
Art. 4.1.1

Kandidaten voor de functie van voorzitter of bestuurslid worden voorgedragen door het bestuur.

Art. 4.1.2

Tevens zijn telkens vijf stemgerechtigde leden bevoegd om een kandidaat voor de functie van
voorzitter of bestuurslid voor te dragen. Zij zijn gehouden de voordracht hiertoe schriftelijk en
leesbaar ondertekend bij het bestuur in te dienen, uiterlijk op de dag die aan de ALV in kwestie
vooraf gaat.

Art. 4.2.1

Een bestuurslid ad interim treedt af aan het einde van de dag waarop de eerstvolgende ALV
plaatsvindt en is terstond herkiesbaar.

Art. 4.2.2

Tussentijds afgetreden bestuursleden zijn alleen bij reglementaire kandidaatsstelling
herkiesbaar.

Art. 4.3.1

Het bestuur neemt zijn beslissingen met gewonnen meerderheid van stemmen bij aanwezigheid
van ten minste drie (indien het bestuur vijf leden telt), vier (indien het bestuur zes of zeven leden
telt) of vijf stemmen (indien het bestuur acht of meer leden telt), de voorzitter of diens
plaatsvervanger daarbij inbegrepen.

Art. 4.3.2

Op besluiten van het bestuur is art. 3.5.4 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.

Art. 4.4.1

De voorzitter heeft de algemene leiding. Hij leidt de bestuursvergaderingen, de ALV en stelt in
overleg met de overige bestuursleden de orde van de dag vast, behoudens het recht van de
ALV daarin wijziging aan te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij
in overleg met de overige bestuursleden meent dat de ALV voldoende is ingelicht, doch is
verplicht deze weer te openen, indien eenderde van de aanwezige stemgerechtigde leden het
verlangen daartoe kenbaar maakt.

Art. 4.4.2

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een uit het bestuur gekozen waarnemend voorzitter zijn
functie waar. Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de
voorzitter.

Art. 4.4.3

De secretaris is belast met de correspondentie en de algemene administratieve
werkzaamheden, een en ander in nauwe samenwerking met de NBF

Art. 4.4.4

De penningmeester is belast met het financiële beheer van de vereniging. Onder zijn leiding valt
tevens de verantwoordelijkheid van de ledenadministratie.

Art. 4.4.5

De wedstrijdsecretaris is belast met het wedstrijdsecretariaat en is verantwoordelijk voor het
goede verloop van alle door de vereniging georganiseerde competities en andere
bowlingevenementen. Hij verzorgt tevens, in samenwerking met de secretaris, de administratie
van sportresultaten. Onder zijn leiding en verantwoordelijkheid valt de gehele sportadministratie
van de vereniging.

Art. 4.4.6

De overige bestuursleden worden belast met die werkzaamheden die het bestuur dienstig acht.
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Hoofdstuk 5: Financiën
Art. 5.1.1

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaraanvolgend.

Art. 5.1.2

De hoogte van de contributie aan de vereniging, waarin is begrepen de contributie aan de NBF,
wordt vastgesteld door de ALV

Art. 5.2.1

De kascontrolecommissie bestaat uit ten minste twee meerderjarige personen, die daartoe voor
de duur van een jaar door de ALV zijn benoemd .De leden mogen voor maximaal twee jaar
achter elkaar benoemd worden.

Art. 5.2.2

De kascontrolecommissie controleert de boekhouding van de vereniging over het afgelopen
boekjaar. Tevens controleert zij het financiële jaarverslag en wel in elk geval voordat dit laatste
verslag aan de leden wordt aangeboden op de ALV De kascontrolecommissie brengt aan de
ALV verslag uit van haar bevindingen.

Art. 5.2.3

Het bestuur is verplicht de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en andere waarden te tonen en inzage te geven in de
boeken en bescheiden van de vereniging.

Hoofdstuk 6:

Straffen

Art. 6.1

Krachtens dit reglement wordt strafbaar gesteld:
a. Overtredingen van statuten, reglementen en besluiten van de vereniging en de NBF
b. Handelingen in strijd met de binnen de vereniging en NBF geldende spelregels.
c. Handelingen in strijd met de wezenlijke belangen van de vereniging, de NBF en/of de
bowlingsport in het algemeen.
d. Onbehoorlijke handelingen in woord en/of daad van bestuursleden, spelers en/of
functionarissen.
e. De gelegenheid bieden of het aansporen tot, het vergemakkelijken van of het behulpzaam
zijn bij strafbare handelingen.

Art. 6.2.1

Wegens het in het voorafgaande artikel strafbaar gestelde kunnen door het bestuur van de
vereniging de navolgende straffen worden opgelegd:
▪
Een waarschuwing.
▪
Een berisping.
▪
Een geldboete van ten hoogste € 100,00.
▪
Een schorsing voor een nader te bepalen periode van ten hoogste zes maanden.
▪
Oplegging van strafpunten resp. ontneming van winstpunten in de huisleague.
▪
Een verbod om gedurende een bepaalde periode van ten hoogste twaalf maanden dan wel
aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen.
▪
Beëindiging van functies of bevoegdheden, voor zover het bestuur het recht heeft in die
functies te benoemen of die bevoegdheden te verlenen.
▪
Een royement.

Art. 6.2.2

Bij de beoordeling of een handeling strafbaar is, wordt door het bestuur van de vereniging alle
mogelijke billijkheid en redelijkheid betracht. Het bestuur handelt in deze zoveel mogelijk in
overeenstemming met het Tuchtreglement van de NBF

Art. 6.2.3

Een lid, dat geschorst is, kan geen van de rechten uitoefenen, die aan hem bij of krachtens de
Statuten, het Algemeen Reglement of de eventuele daarbij behorende reglementen zijn
toegekend. Hij heeft met name geen actief en passief stemrecht.

Art. 6.2.4

De vereniging (en daarmee het bestuur) is, wanneer is overgegaan tot een schorsing van vier
weken of langer en/of royement van een lid, verplicht binnen veertien dagen onder opgave van
redenen schriftelijk mededeling te doen aan het NBF bestuur.

Art. 6.2.5

Tegen een of meer van de in het eerste lid genoemde straffen kan in beroep worden gegaan bij
de NBF, een en ander voor zover in overeenstemming met het Tuchtreglement van de NBF.
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Hoofdstuk 7: Slotbepalingen
Art. 7.1

De vereniging mag een of meerdere spelers, gekozen in een vertegenwoordigende nationale
selectie, niet belemmeren in deze selectie uit te komen en aan de training daarvoor deel te
nemen.

Art. 7.2

Het bestuur is bevoegd personen of teams af te vaardigen ten einde het sportieve aanzien van
de vereniging te verhogen.

Art. 7.3

De in het vooruitzicht gestelde prijzen in evenementen, die door of onder supervisie van de
vereniging worden georganiseerd, blijven binnen de grenzen der redelijkheid.

Art. 7.4.1

Besluiten tot wijziging van dit Algemeen Reglement en de eventuele daarbij behorende overige
reglementen worden genomen in de ALV met ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige
stemmen.

Art. 7.4.2

De wijziging, als bedoeld in het voorgaande lid, treedt niet in werking zolang geen goedkeuring
van de NBF is verkregen.

Leiderdorp, december 2009
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