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Hoofdstuk 1 Introductie 
 

Artikel 1, Het Algemeen Reglement 

 
1. In het algemeen reglement en in de eventueel daarbij behorende reglementen is neergelegd: 

a) al hetgeen in de statuten van Bowling Vereniging Bergen op Zoom (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 N.B.F. 
2. Alle leden van de vereniging worden geacht op de hoogte te zijn van de statuten en alle reglementen van de 

vereniging. 
 
 

Hoofdstuk 2 De Leden 

Artikel 2, Soorten Leden 

 
1. De leden worden onderscheiden in: 

a) aspiranten; 
b) junioren; 
c) senioren; 
d) vijfenzestig plussers; 
e) dubbelleden. 

2. Aspiranten zijn zij, die in een verenigingsjaar voor één september de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben 
bereikt, met dien verstande dat zij tot en met éénendertig augustus van het daaraanvolgende jaar als aspiranten 
zullen worden beschouwd. 

3. Junioren zijn zij, die in een verenigingsjaar voor één september de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben 
bereikt, met dien verstande dat zij tot en met éénendertig augustus van het daaraanvolgende jaar als junioren 
zullen worden beschouwd. 

4. Senioren zijn zij, die in een verenigingsjaar voor één september de leeftijd van achttien jaar of ouder hebben 
bereikt. 

5. Vijfenzestig plussers zijn zij, die in een verenigingsjaar voor één september de leeftijd van vijfenzestig jaar of 
ouder hebben bereikt. 

6. Dubbelleden zijn zij die in een verenigingsjaar ook lid zijn van een andere bowling vereniging die is aangesloten 
bij de NBF. 

 

Artikel 3, NBF Contributie 

 
Leden zijn verplicht hun contributie voor de NBF te voldoen voor één juli van het lopende verenigingsjaar. Indien 
deze contributie niet tijdig is betaald, is het bestuur gerechtigd hiervoor een boete op te leggen en/of het 
lidmaatschap van de NBF voor het betreffende lid bij de NBF op te zeggen. De meerdere kosten voor het 
herinvoeren van zijn of haar lidmaatschap van de NBF komen voor zijn of haar rekening. 
 

Artikel 4, Opzeggen Lidmaatschap 

 
Het opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging, en daarmee van de N.B.F., dient schriftelijk te geschieden 
bij het bestuur van de vereniging, ten minste vier weken voor het einde van enig contributiejaar. Het lidmaatschap 
wordt dan per augustus van het lopende kalenderjaar gestopt. 
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Artikel 5, Verplichtingen van leden 

 
Het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, en daarmee van de NBF, ontslaat het lid geenszins van zijn 
lopende financiële dan wel andere verplichting jegens de vereniging en/of de NBF. 

Artikel 6, Rechten van Leden 

 
1. Elk lid heeft het recht om schriftelijk vragen te stellen aan het bestuur van de vereniging, aan het bestuur van de 

NBF, alsook aan het afdelingsbestuur waaronder de vereniging resorteert, op welke vragen binnen zes weken 
dient te zijn geantwoord. 

2. Het lid, dat schriftelijke vragen stelt aan het bestuur van de NBF of aan het afdelingsbestuur, is verplicht van zijn 
brief een afschrift te zenden aan het bestuur van de vereniging. 

 

Hoofdstuk 3 De Algemene Vergadering 
 

Artikel 7, Voorjaarsvergadering 

 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de maand maart of april. Deze vergadering wordt gehouden 
voor de datum van de Afdelingsvergadering. 
 

Artikel 8, Najaarsvergadering 

 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de maand oktober of november. Deze vergadering wordt 
gehouden voor de datum van de Afdelingsvergadering. 
 

Artikel 9, Notulen 

 
Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze notulen dienen in de eerstvolgende vergadering te worden 
behandeld en vastgesteld. 
 

Artikel 10, Recht van Onderzoek 

 
1. De vergadering heeft het recht van onderzoek en kan daartoe een commissie benoemen. 
2. Indien zij daarvoor zijn uitgenodigd, zijn de leden van de vereniging gehouden om de zittingen van de in het 

vorige lid bedoelde commissie bij te wonen, behoudens absolute verhindering; de leden dienen de door de 
commissie gestelde vragen, mondeling of schriftelijk, naar waarheid te beantwoorden. 

 

Artikel 11, Indienen van Voorstellen 

 
1. Voorstellen of wijzigingsvoorstellen worden aan de agenda van de Algemene Vergadering toegevoegd wanneer 

deze voorstellen, voorzien van een toelichting, uiterlijk twee weken voor de dag van de Algemene Vergadering 
schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. 

2. Het bestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen, alsmede eigen voorstellen alsnog op de agenda te 
plaatsen. 

3. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht om: 
a) moties van orde in te dienen welke direct worden behandeld en in stemming worden gebracht; 
b) vragen te stellen, welke vragen het bestuur dient te beantwoorden. 
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Artikel 12, Machtigingen 

 
1. In de vergadering kan bij volmacht worden deelgenomen aan alle stemmingen en/of aan alle andere ter 

vergadering te verrichten handelingen door stemgerechtigde leden. 
2. Alle stemgerechtigde leden kunnen worden gemachtigd. 
3. Een gemachtigde kan ten hoogste over één volmacht beschikken. 
4. Volmachten dienen schriftelijk en duidelijk leesbaar ondertekend voor aanvang van de vergadering aan het 

bestuur te zijn overhandigd. 

Artikel 13, Schriftelijke stemming 

 
1. In geval van schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau, dat de uitslag van de stemming 

vaststelt. 
2. Van onwaarde zijn stembiljetten die: 

a) niet zijn ingevuld (blanco); 
b) 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) meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van een vooraf door het bestuur aangegeven keuze 

mogelijkheid. 
 

Artikel 14, Toegang van Derden tot de Vergadering 

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

Hoofdstuk 4 Het Bestuur 
 

Artikel 15, Kandidaten voor Bestuur 

 
1. Kandidaten voor een bestuursfunctie worden voorgedragen door het bestuur. 
2. Tevens zijn telkens drie stemgerechtigde leden bevoegd om een kandidaat voor een bestuursfunctie voor te 

dragen. 
Zij zijn gehouden de voordracht hiertoe schriftelijk en leesbaar ondertekend bij het bestuur in te dienen. 

 

Artikel 16, Ad-Interim Bestuursleden 

 
1. Het bestuur kan tussentijds bestuursleden ad-interim benoemen, waarbij er totaal niet meer dan negen 

bestuursleden mogen zijn. 
2. Een bestuurslid ad-interim treedt af aan het einde van de dag waarop de eerstvolgende Algemene Vergadering 

plaatsvindt, en is terstond herkiesbaar. 
3. Tussentijds afgetreden bestuursleden zijn alleen bij reglementaire kandidaatstelling herkiesbaar. 
 

Artikel 17, Beslissingen 

 
Het bestuur neemt zijn beslissingen met gewone meerderheid van stemmen bij aanwezigheid van tenminste twee 
(indien het bestuur 3 leden telt), 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. 
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Artikel 18, Bestuursfuncties 

 
1. De leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) worden door de Algemene 

Vergadering in hun functie verkozen. 
2. Het bestuur kiest uit haar midden een tweede secretaris en een tweede penningmeester, die de secretaris c.q. 

penningmeester assisteert en bij afwezigheid van de secretaris c.q. penningmeester in alle rechten en plichten 
treedt van deze, zolang het waarnemen van de functie duurt. 

3. De overige bestuursleden kunnen worden belast met die werkzaamheden die het bestuur dienstig acht, zoals 
bijvoorbeeld: wedstrijdzaken, jeugd en public relations. 

4. Het bestuur mag een notulist benoemen buiten het gekozen bestuur voor het notuleren van alle voorkomende 
vergaderingen, deze dient lid te zijn van de vereniging en heeft geen spreek en/of stemrecht binnen het bestuur. 

 

Artikel 19, Rooster van Aftreden 

 
1. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. 
2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat ieder jaar een lid van het dagelijks bestuur aftredend 

is. 
3. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in. 
 

Artikel 20, Betaling Onkosten 

 
Werkelijk gemaakte kosten en kilometers zijn declarabel tegen overlegging van nota's na indiening van het 
standaard declaratieformulier, verkrijgbaar bij de penningmeester, en akkoord van de voorzitter. 
De kilometervergoeding wordt jaarlijks door de vergadering vastgesteld. 
 
 

Hoofdstuk 5 Financiën 
 

Artikel 21, Contributiejaar 

 
1. Het contributiejaar loopt van één september tot en met éénendertig augustus daaropvolgend. 
2. De hoogte van de contributie aan de vereniging wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
 
 

Hoofdstuk 6 Commissies 
 

Artikel 22, Benoemen Commissies 

 
1. Het bestuur kan bepaalde werkzaamheden delegeren aan een commissie en/of leden. 
2. Een besluit hiertoe dient in de eerstvolgende vergadering te worden mede gedeeld. 
3. Een lid of commissie op grond van lid 1 benoemd, is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en slechts 

gerechtigd zaken te regelen in overleg en met toestemming van het bestuur. 
 

Artikel 23, Duur van de Benoeming 

 
De benoeming van de leden van een commissie geschiedt voor ten hoogste twee jaar op voordracht van het 
bestuur, tenzij voor de afloop van de gestelde termijn het mandaat is herroepen, de benoeming is ingetrokken of de 
opdracht is voltooid. 
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Artikel 24, Taken en Werkwijze 

 
1. De taken en de werkwijze van de commissies worden voor zover nodig bij afzonderlijk reglement vastgelegd. 
2. De taak van elke commissie wordt bepaald door het instellende lichaam. 
3. Elke commissie kiest uit haar midden een voorzitter. 
4. Elke commissie vergadert zo dikwijls als het verenigingsbestuur of de meerderheid van de commissie dit nodig 

acht, terwijl twee leden van het verenigingsbestuur desgevraagd de vergadering dienen bij te wonen. 
5. Minimaal één maal per jaar wordt een vergadering belegd met het verenigingsbestuur. 
6. Elke commissie kan indien gewenst, informatie of hulp inroepen bij deskundigen, in of buiten de vereniging, na 

overleg en goedkeuring van het verenigingsbestuur. 
 

Artikel 25, Subcommissies 

 
1. Een door het bestuur aangestelde commissie kan uit haar midden subcommissies benoemen. 
2. Een benoeming van subcommissies uit andere leden dan de commissieleden geschiedt op voordracht van de 

desbetreffende commissie door het lichaam, dat de commissie heeft benoemd. 
3. Elke commissie of subcommissie rapporteert aan het lichaam dat haar heeft ingesteld en dient jaarlijks aan het 

einde van het boekjaar een financieel verslag in. 
4. Commissies dienen vooraf hun plannen c.q. begroting ter goedkeuring voor te leggen aan het verenigings-

bestuur. 
 

Artikel 26, Onkostenvergoeding Commissies 

 
Werkelijk gemaakte kosten en kilometers zijn declarabel tegen overlegging van nota's na indiening van het 
standaard declaratieformulier, verkrijgbaar bij de penningmeester, en akkoord van de voorzitter. 
De kilometervergoeding wordt jaarlijks door de vergadering vastgesteld. 
 

Artikel 27, Bezittingen Commissies 

 
Alle gevormde bezittingen blijven te allen tijde eigendom van de vereniging en zijn, indien noodzakelijk, direct 
opvorderbaar door het verenigingsbestuur. 
 
 

Hoofdstuk 7 Straffen 
 

Artikel 28, Overtredingen van Statuten, Reglementen en Besluiten 

 
Krachtens dit reglement worden strafbaar gesteld: 

a) overtredingen van statuten, reglementen en besluiten van de NBF en van de vereniging; 
b) handelingen in strijd met de binnen de NBF en/of vereniging geldende spelregels; 
c) handelingen in strijd met de wezenlijke belangen van de NBF, de vereniging of de bowlingsport in het 

algemeen; 
d) onbehoorlijke behandeling in woord of daad van de functionarissen en/of leden; 
e) het gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het behulpzaam zijn bij strafbare 

handelingen. 
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Artikel 29, Strafvormen 

 
1. Voor de in artikel 28 strafbaar gestelde handelingen kunnen door het bestuur van de vereniging de navolgende 

straffen worden opgelegd: 
a) berisping; 
b) geldboetes van ten hoogste € 45,=; 
c) een schorsing voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste twaalf maanden; 
d) oplegging van strafpunten, resp. ontneming van winstpunten in de competitie; 
e) verbod om gedurende een bepaalde periode van ten hoogste twaalf maanden of een bepaald aantal 

wedstrijden deel te nemen; 
f) beëindiging van functies of bevoegdheden, voor zover het bestuur het recht heeft in die functies te 

benoemen of die bevoegdheden te verlenen; 
g) royement. 

2. Bij de beoordeling of een handeling strafbaar is wordt door het bestuur alle mogelijke billijkheid en redelijkheid 
betracht en één en ander nauwkeurig aan reglementen en statuten getoetst. 

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, tenzij uitdrukkelijk het 
tegendeel blijkt. Hij heeft met name geen actief en passief stemrecht. 

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

5. Tegen de in het eerste lid onder a) tot en met f) genoemde straffen kan in beroep gegaan worden bij de 
Algemene Vergadering. Tegen het royement (lid 1g) kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving 
in beroep worden gegaan bij de NBF. Te dienaangaande gelden de door de NBF vast te stellen regels. 

 
 

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen 
 

Artikel 30, Nationale en/of Afdelingsequipe 

 
De vereniging mag één of meerdere spelers, gekozen in een vertegenwoordigende nationale en/of afdelingsequipe, 
niet belemmeren in deze equipe uit te komen en aan de training daarvan deel te nemen. 
 

Artikel 31, Afvaardiging Spelers en/of Teams 

 
Het bestuur is bevoegd personen of teams af te vaardigen teneinde het sportieve aanzien van de vereniging naar 
buiten te verhogen. De hieraan verbonden kosten komen geheel of gedeeltelijk ten laste van de vereniging. 
 

Artikel 32, Prijzen 

 
De in het vooruitzicht gestelde prijzen in evenementen, die door of onder supervisie van de vereniging worden 
georganiseerd, blijven binnen de grenzen der redelijkheid en gaan nimmer de door de NBF opgegeven maximale 
waarden te boven. 
 

Artikel 33, Reglementswijzigingen 

 
1. Besluiten tot wijziging van dit reglement en de eventuele daarbij behorende overige reglementen worden 

genomen in een Algemene Vergadering met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
2. Wijzigingen als bedoeld in het voorgaande lid, treden in werking veertien dagen na schriftelijke bekendmaking 

aan de leden. 
 
 
 


