
 1 

 

 
Algemeen Reglement Eindhovense Bowling Vereniging 

 
 
Hoofdstuk I Het algemeen reglement 
 
Artikel 1  
 
In het algemeen reglement, is neergelegd:  
 

1. Al hetgeen in de statuten van de Eindhovense Bowling Vereniging (verder te noemen: 
de EBV) ter nadere regeling is aangeduid;  

2. 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 NBF.  
 
 
Hoofdstuk II. De leden  
 
Artikel 2  
 

De aanmelding als lid dient via het EBV Inschrijfformulier te geschieden bij de 
ledenadministratie van de EBV.  

 
Artikel 3  
 

De leden worden onderscheiden in: 
1. Leeftijd:  

Jeugd tot 18  jaar; Jong Senior 18 tot en met 21 jaar; Senior 22 tot en met 64 jaar; 
Senior vanaf 65 jaar. 

2. Categorie jeugd:  
Pupillen: 0 tot en met 12 jaar; Aspiranten: 13 tot en met 15 jaar; Junioren: 16 tot en 
met 17 jaar. 

3    Bepalend voor de indeling in één van de bovengenoemde categoriën is de leeftijd  
      op 1 september van enig contributiejaar. 

 
 
 
Artikel 4  
 

De leden zijn verplicht hun contributie aan de EBV, waarbij inbegrepen de contributie 
aan de NBF, te voldoen voor het begin van enig contributiejaar.  
Kandidaat nieuwe leden tijdens een lopend contibutiejaar dienen de contributie uiterlijk 
na 3 proefdeelnames aan een league of voor deelname aan enig ander EBV/NBF 
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evenement te voldoen. Uitzondering hierop zijn EBV evenementen die bedoeld zijn als 
promotie voor de EBV e.g. Eindejaarstoernooi. 
Voor de jeugdleden die meespelen in de jeugdcompetitie geldt een aparte regeling met 
periodieke betalingen. 
   

Artikel 5 
 

Het opzeggen van het lidmaatschap van de EBV en daarmee van de NBF dient, in 
verband met het innen van de contributie, uiterlijk 31 mei schriftelijk te geschieden bij 
het bestuur van de EBV.  
 
Het innen van de contributie zal geschieden door automatisch incasso in de maanden 
juli/augustus. Indien geen (tijdige) incasso mogelijk is volgt een verhoging van de 
contributie met een jaarlijks door het bestuur vast te stellen bedrag. 
Door het bestuur volgt geen herhaald verzoek tot automatisch incasso; betaling van 
contributie is de verantwoordelijkheid van het lid zelf. 
 
 

Artikel 6  
 

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

 
Artikel 7  
 

Elk lid heeft het recht om schriftelijk vragen te stellen, bowling zaken betreffend, aan 
het bestuur van de EBV en bij voorkeur via de EBV, aan het bestuur van de NBF. Het 
lid, dat rechtstreeks correspondeert met het bestuur van de NBF, is verplicht direct een 
kopie van alle correspondentie te zenden aan de secretaris van het EBV bestuur.  

 
 
Hoofdstuk III. Algemene Ledenvergaderingen (ALV)  
 
Artikel 8 
 

1. De tijdens een ALV te verrichten handelingen en hun volgorde zijn nader vastgelegd in 
het Reglement van Orde voor Vergaderingen (ROV).  

2. De jaarvergadering is een ALV waarin de gewone jaarlijkse bestuursverkiezing 
plaatsvindt. Deze wordt gehouden zo mogelijk in de maand november of december. 

3. De ALV wordt bij voorkeur gehouden met lijfelijke aanwezigheid van de leden. Het 
Bestuur kan echter, om meer leden erbij te betrekken, besluiten ook deelname toe te 
laten via een video verbinding, e.g. via Teams. Indien een schriftelijke stemming 
noodzakelijk is bij stemming over een persoon of personen, dienen de leden, die via de 
video verbinding deelnemen dit te doen door het sturen van een email tijdens de 
vergadering aan een aan te wijzen bestuurslid. Dit mag niet een peroon zijn waarover 
gestemd wordt. De stemmen via email verkregen worden geteld door dit bestuurslid 
onder toezicht van een lijfelijk aanwezig niet bestuurslid.  

 
 
Artikel 9 
 

1. Het bestuur wordt gekozen door de leden uit een door het fungerende bestuur op te 
maken voordracht.  

2. Tenminste 10 stemgerechtigde leden kunnen een lid ter benoeming tot bestuurslid 
voordragen. Zij dienen de voordracht schriftelijk en voorzien van namen en 
handtekeningen in bij het bestuur, uiterlijk- 2 x 24 uur voor aanvang van de ALV in 
kwestie.  
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Artikel 10 
 

1. Van elke ALV worden notulen gemaakt.  
2. Een besluitenlijst, wordt binnen drie weken gepubliceerd op de website en/of via een 

email aan alle leden. 
3. De notulen van de ALV worden zo spoedig mogelijk, doch tenminste voor de 

eerstvolgende ALV aan alle belangstellenden ter kennis gebracht of voor alle 
belangstellenden ter inzage gelegd.  

4. De notulen van enige ALV worden in de eerstvolgende ALV behandeld en vastgelegd.  
 
Artikel 11 
 

Elk stemgerechtigd lid heeft het recht om staande de ALV:  
a) voorstellen of wijzigingsvoorstellen in te dienen;  

b) moties van orde in te dienen, welke direct worden behandeld en in 
stemming worden gebracht;  

c) vragen te stellen. Het bestuur dient deze te beantwoorden.  

 
Artikel 12 
 

1. De ALV heeft het recht van onderzoek en kan daartoe een commissie benoemen.  
2. Indien zij daarvoor worden uitgenodigd, zijn de leden van de EBV 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 13 
 

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

2. Alleen stemgerechtigde leden kunnen worden gemachtigd.  
3. Een gemachtigde kan ten hoogste over één volmacht beschikken.  

 
 

4. De kennisgeving van die machtiging dient voorzien van naam en handtekening voor de 
aanvang van de ALV in het bezit te zijn van de secretaris van de EBV.  

 
Hoofdstuk IV . Het Bestuur  
 
Artikel 14 
 

1. Ten aanzien van de zittingsduur van leden van het bestuur geldt dat het ene jaar 
tenminste de helft van het aantal bestuursleden aftreedt, waaronder de voorzitter of de 
secretaris, en het jaar daarop de overige bestuursleden, een en ander volgens een 
door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Zie ook artikel 20 lid 2 van de 
statuten. 

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

3. Tussentijds afgetreden bestuursleden zijn alleen bij reglementaire kandidaatstelling 
verkiesbaar.  

 
Artikel 15 
 

Het bestuur neemt zijn beslissingen met gewone meerderheid van stemmen bij 
aanwezigheid van tenminste 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 16 
 

1. De voorzitter heeft de algemene leiding, hij leidt de bestuursvergaderingen en 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 een 
derde van de aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.  

 
2. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een door en uit het bestuur gekozen tweede 

voorzitter zijn functie waar. Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten 
en plichten van de voorzitter.  

 
3. De secretaris is belast met de correspondentie en de algemene administratieve 

werkzaamheden, een en ander in nauwe samenwerking met de NBF. Onder zijn 
leiding en verantwoordelijkheid valt de gehele sportadministratie van de EBV.  

 
4. De penningmeester is belast met het financieel beheer van de EBV.  

 
5. De overige bestuursleden kunnen worden belast met die werkzaamheden die het 

bestuur dienstig acht.  
 
Hoofdstuk V. Financiën  
 
Artikel 17 
 

Het contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaraanvolgend.  
 
De hoogte van de contributie aan de EBV, waarin is begrepen de contributie van de 
NBF wordt vastgesteld door de ALV.  
(Zie artikel 10 statuten) 

 
 
Hoofdstuk VI. Straffen  
 
Artikel 18 
 

In alle gevallen wordt men gehouden te handelen volgens regels, als vastgesteld in het 
tuchtreglement van de NBF.  

 
 
 
 
 
Hoofdstuk VII Slotbepalingen  
 
Artikel 19 

Besluiten tot wijziging van dit algemeen reglement en de eventuele daarbij behorende 
overige reglementen worden genomen in een ALV met tenminste 2/3 van de 
uitgebrachte stemmen.  

 
Artikel 20 
 

Algemene regels voor de ALV staan beschreven in het “Reglement van orde voor de 
vergadering” 
Ook  wel genoemd huishoudelijk reglement. 
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Artikel 21 
Algemene regels voor wedstrijdevenementen, die onder supervisie van de EBV vallen, 
zijn nader vastgelegd in het sportreglement. 

 
 
Editie dd. …………….., goedgekeurd tijdens ALV. 
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