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ALGEMEEN REGLEMENT van de BOWLING VERENIGING ZWIJNDRECHT
Vooraf : Het is in Nederland al bijna een eeuw een geaccepteerd feit en in de Grondwet verankerd dat mannen
zowel als vrouwen dezelfde rechten en verplichtingen kennen. Ook op sportgebied is dit niet anders. Waar in dit
reglement dan ook consequent gesproken wordt in de mannelijke persoonsvorm, geschiedt dit uitsluitend ter
wille van de leesbaarheid en duidelijkheid van het geheel en heeft dus geen enkele discriminerende achtergrond.
ALGEMEEN
Artikel 1
-1 De vereniging is genaamd: Bowling Vereniging Zwijndrecht, hierna te noemen : de vereniging.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Zwijndrecht.
-2 De vereniging bezit geen volledige rechtsbevoegdheid.
DUUR
Artikel 2
-1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
-2 Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Het contributiejaar loopt van één september tot en met éénendertig augustus van het daaropvolgende jaar.
-3 De vereniging is opgericht op één juli tweeduizendvier.
DOEL
Artikel 3
-1 De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de bowlingsport in al zijn
verschijningsvormen.
-2 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door zelf evenementen op gebied van de bowlingsport te
organiseren.
LEDEN
Artikel 4
-1 Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur zijn toegelaten
-2 Ingeval van niet – toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten.
-3 Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de
vereniging tot erelid dan wel tot lid van verdienste benoemen.
-4 De leden onderscheiden zich in:
a.

b.

c.

pupillen – zij hebben in enig verenigingsjaar op 1 september de leeftijd van twaalf jaar nog niet bereikt, met
dien verstande dat zij tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar als pupillen zullen worden
beschouwd;
aspiranten – zij hebben op 1 september van enig verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar maar nog niet de
leeftijd van 16 jaar bereikt, met dien verstande dat zij tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar als
aspiranten zullen worden beschouwd;
junioren – zij hebben op 1 september van enig verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar maar nog niet de
leeftijd van 18 jaar bereikt, met dien verstande dat zij tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar als
junioren zullen worden beschouwd;

d.
e.
f.

g.

senioren – zij hebben in enig verenigingsjaar op 1 september de leeftijd van 18 jaar of ouder bereikt.
oudere senioren – zij hebben in enig verenigingsjaar op 1 september de leeftijd van 65 jaar of ouder bereikt.
leden van verdienste – zij hebben zich op bijzondere wijze ingezet voor de vereniging en voor de
bowlingsport in zijn algemeenheid en zijn als zodanig, op voordracht van het bestuur, benoemd door de
algemene vergadering;
ere-leden – zij hebben zich op uitzonderlijke wijze ingezet voor de vereniging en voor de bowlingsport in
zijn algemeenheid en zijn als zodanig, op voordracht van het bestuur, benoemd door de algemene
vergadering.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 5
-1 De leden zijn verplicht de reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene
vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.
-2 Behalve de in dit reglement vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de
leden worden opgelegd na een voorafgaande besluitvorming van de algemene vergadering.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 6
-1 Het lidmaatschap eindigt:
a.
b.
c.

d.

door overlijden;
door opzegging door het lid;
door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in
dit algemeen reglement vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
door royement, als bedoeld in artikel 17 lid 2d.

-2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
-3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts tegen het einde van het
contributiejaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter
onmiddellijk worden beëindigd wanneer van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd
het lidmaatschap te laten voortduren.
-4 Een lid is niet bevoegd om door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van
de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
-5 Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten
tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
-6 Opzegging van het lidmaatschap van de BVZ dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur van de
vereniging, tenminste vier weken voor het einde van enig contributiejaar.
-7 Opzegging van het lidmaatschap van de BVZ ontslaat het lid geenszins van zijn financiële dan wel andere
verplichtingen jegens de BVZ.
GELDMIDDELEN
Artikel 7
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.
b.
c.

contributie van de leden;
ontvangsten uit wedstrijden en evenementen;
andere inkomsten.

CONTRIBUTIE
Artikel 8

-1 De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie die door de algemene vergadering zal
worden vastgesteld.
-2 Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
-3 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het
gehele contributiejaar verschuldigd.
BESTUUR
Artikel 9
-1 Het bestuur van de BVZ bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen meerderjarige en stemgerechtigde
personen die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. De voorzitter, secretaris en
penningmeester worden in functie gekozen.
-2 Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering na voorstel daartoe door het
bestuur.
-3 De stemgerechtigde leden zijn gehouden de voordracht voor de functie van voorzitter, secretaris en
penningmeester schriftelijk en duidelijk leesbaar ondertekend bij het bestuur in te dienen, uiterlijk op de dag die
aan de algemene vergadering in kwestie vooraf gaat.
-4 Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden.
-5 Bij het tussentijds aftreden van een bestuurslid kan het bestuur in diens plaats een bestuurslid ad interim
benoemen.
-6 Een bestuurslid ad interim treedt af aan het einde van de dag waarop de eerstvolgende vergadering plaatsvindt
en is terstond herkiesbaar.
-7 Tussentijds afgetreden bestuursleden zijn alleen bij reglementaire kandidaatstelling verkiesbaar.
-8 Ieder bestuurslid treedt af uiterlijk drie jaar na zijn benoeming volgens een vastgesteld rooster en wel als
volgt:
a.
b.
c.

in het eerste jaar de voorzitter met één bestuurslid voor zover het bestuur uit minimaal vijf en maximaal
zeven leden bestaat;
in het tweede jaar de secretaris met één bestuurslid voor zover het bestuur uit minimaal vijf en maximaal
zeven leden bestaat;
in het derde jaar alleen de penningmeester als het bestuur uit vijf leden bestaat en met één of twee
bestuursleden als het bestuur uit zes respectievelijk zeven leden bestaat.

-9 Als het bestuur uit acht of negen leden bestaat zullen de niet in functie gekozen leden volgens een door het
bestuur vast te stellen rooster aftreden, met dien verstande dat het aantal aftredende leden in evenredigheid over
de periode van drie jaar moet worden verdeeld.
-10 In zijn eerste bestuursvergadering stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid
diens taak vast en doet hiervan hetzij in het clubblad, hetzij op de website, hetzij door middel van een
schriftelijke kennisgeving – mededeling aan alle leden.
-11 Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak.
-12 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee / derde van de uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop
van die termijn.
-13 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a
b.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
door bedanken.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
Artikel 10
-1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
-2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats ( plaatsen ) aan
de orde komt.

-3 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of
tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van een van de genoemden door hun plaatsvervanger.
-4 De voorzitter heeft de algemene leiding; hij leidt de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter
neemt de plaatsvervangend voorzitter zijn functie waar en deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle
rechten en plichten van de voorzitter.
-5 De secretaris is belast met de correspondentie en de algemene administratieve werkzaamheden. Onder zijn
leiding en verantwoordelijkheid valt de gehele administratie, niet zijnde de financiële- en sportadministratie, van
de vereniging.
-6 De penningmeester is belast met het financiële beheer van de vereniging. Bij langere ontstentenis van de
penningmeester worden de lopende financiële verplichtingen, die afwikkeling behoeven, afgewikkeld door de
plaatsvervangend penningmeester.
-7 De wedstrijdsecretaris geeft leiding aan het wedstrijdsecretariaat en is verantwoordelijk voor het goede
verloop van alle door de BVZ georganiseerde leagues en andere bowlingevenementen. Hij verzorgt tevens de
administratie van de sportresultaten.
-8 Overige bestuursleden kunnen worden belast met die werkzaamheden die het bestuur dienstig acht.
BESLUITVORMING en VERPLICHTINGEN van het BESTUUR
Artikel 11
-1 Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
-2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgesteld en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
-3 Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders
wensen.
-4 Voor het verhandelde en elke vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende
bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden goedgekeurd.
-5 Het bestuur neemt zijn beslissingen met gewone meerderheid van stemmen bij aanwezigheid van tenminste:
a.
b.
c.

drie stemmen, indien het bestuur uit vijf leden bestaat, de voorzitter of diens plaatsvervanger daarbij
inbegrepen;
vier stemmen, indien het bestuur uit zes of zeven leden bestaat, de voorzitter of diens plaatsvervanger
daarbij inbegrepen;
vijf stemmen, indien het bestuur uit acht of meer leden bestaat, de voorzitter of diens plaatsvervanger daarbij
inbegrepen.

-6 Het bestuur is verplicht om binnen zes weken te antwoorden op door stemgerechtigde leden schriftelijk
gestelde vragen.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12
-1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
-2 Het bestuur brengt, behoudens verlenging door de algemene vergadering, binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar op de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een staat van
bezittingen en schulden en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur.
Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
-3
a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden, die geen deel uit
mogen maken van het bestuur.
b. De leden van de kascommissie zijn slechts eenmaal herkiesbaar.
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

-4 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan
de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
-5 De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch
slechts door de verkiezing van een andere commissie.
-6 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt
het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
-7 Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1, 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13
-1 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet aan het
bestuur zijn opgedragen.
-2 Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering worden
gehouden. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
-3 De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering ;
jaarverslag van de secretaris;
jaarverslag van de penningmeester;
verslag van de kascommissie;
vaststelling van de begroting;
vaststelling van de contributies;
verkiezing bestuursleden;
verkiezing commissieleden;
rondvraag.

-4 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van
tenminste veertien dagen.
De bijeenroeping geschiedt hetzij in het clubblad, hetzij op de website of wordt op een andere wijze ter kennis
van de leden gebracht.
-5 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is
gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde
in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de vereniging is
gevestigd, veel gelezen dagblad.
TOEGANG en BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14
-1 Alle leden, behalve zij die geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin een
stem.
-2 Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter totaal
niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
-3 Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed – of aanverwanten in
de rechte lijn betreffen.
-4 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
-5 Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

-6 Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover dit reglement niet anders bepaalt, beslist bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
-7 Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen die
twee personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij
die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede
stemming de stemmen staken, beslist het lot.
-8 Onder stemmen wordt in dit reglement verstaan uitgebrachte geldige stemmen, zodat voor de bepaling van de
meerderheid op het totaal van het aantal uitgebrachte stemmen eerst in mindering worden gebracht de ongeldige
stemmen. De meerderheid wordt vervolgens bepaald op grond van het resterende aantal stemmen.
Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders
aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen om wie wordt gestemd.
-9
a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend.
Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen
besluit eveneens beslissend.
b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan
wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
-10 Elk stemgerechtigd lid heeft het recht om staande de algemene vergadering:
a.
b.
c.

voorstellen of wijzigingsvoorstellen in te dienen;
moties van orde in te dienen, welke direct behandeld en in stemming gebracht dienen te worden;
vragen te stellen, welke door het bestuur beantwoordt dienen te worden.

-11 In de algemene vergadering kan bij volmacht worden deelgenomen aan alle stemmingen en / of aan alle ter
vergadering te verrichten handelingen.
-12 Volmachten dienen schriftelijk en duidelijk leesbaar ondertekend, vóór de aanvang van de algemene
vergadering, aan het bestuur te zijn overhandigd.
-13 In geval van schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau, dat over de geldigheid van iedere
uitgebrachte stem beslist en dat de uitslag van de stemming vaststelt.
-14 Ongeldig zijn stembiljetten die:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

niet zijn ingevuld, dus blanco;
zijn ondertekend;
onleesbaar zijn;
een persoon of zaak niet duidelijk aanwijzen;
een naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon en / of personen die bedoeld zijn.

-15 Het bestuur heeft het recht om andere personen dan stemgerechtigde leden toegang tot de algemene
vergadering te verlenen.
Artikel 15
-1 De voorzitter of zijn plaatsvervanger leidt de algemene vergadering en stelt in overleg met de overige
bestuursleden de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene vergadering daarin wijziging aan te
brengen.
-2 Hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij in overleg met de overige bestuursleden meent dat
de algemene vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen, indien eenderde van de
aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maken.
-3 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gemaakt. Deze notulen worden hetzij in
het clubblad, hetzij op de website gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en
dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.
BESTUURSJUBILEA
Artikel 16

-1 Een verenigingslid, dat gedurende tenminste tien jaar zitting heeft in het verenigingsbestuur, zal door het
bestuur van de BVZ aan de algemene vergadering worden voorgedragen voor benoeming tot “Lid van
Verdienste” van de BVZ. Na bekrachtiging van deze voordracht door de algemene vergadering, wordt het
desbetreffende bestuurslid een oorkonde dienaangaande overhandigd. Daarnaast wordt hem als stoffelijke blijk
van waardering een geschenk ter waarde van ± euro 225,00 aangeboden.
-2 Het bestuurslid dat tenminste 15 jaar zitting heeft in het verenigingsbestuur ontvangt een blijvend aandenken
(b.v. bowlinglitho) + geschenk ter waarde van ± euro 350,00.
-3 Het bestuurslid dat tenminste 20 jaar zitting heeft in het verenigingsbestuur ontvangt een blijvend aandenken
+ geschenk ter waarde van ± euro 450,00.
-4 Het bestuurslid dat tenminste 25 jaar zitting heeft in het verenigingsbestuur, zal door het bestuur van de RBZ
aan de algemene vergadering worden voorgedragen voor benoeming tot “Erelid” van de RBZ. Na bekrachtiging
van deze voordracht door de algemene vergadering, wordt het desbetreffende bestuurslid een oorkonde
dienaangaande overhandigd. Daarnaast wordt hem als stoffelijke blijk van waardering een geschenk ter waarde
van ± euro 575,00 aangeboden.
-5 Indien dit op prijs wordt gesteld kan, bij een 25-jarig bestuursjubileum, een voordracht bij de Gemeente
Zwijndrecht worden gedaan om het desbetreffende bestuurslid in aanmerking te laten komen voor een
Koninklijke Onderscheiding.
-6 Elk verenigingslid dat is benoemd tot ere-lid, wordt voor de verdere duur van het lidmaatschap van de RBZ,
vrijgesteld van het betalen van de “verenigingscontributie”.
STRAFFEN
Artikel 17
-1 In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de reglementen en /of
besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
-2 Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te
leggen:
a. berisping;
b. boete;
c. schorsing;
d. royement.
-3 Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid
is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
-4 Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de reglementen en /
of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na
sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen.
Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een
aangetekend schrijven van het besluit, met opgaaf van reden( en ), in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd
binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene
vergadering tot royement wordt genomen met tenminste twee / derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
-5 Bij de beoordeling of een handeling strafbaar is, wordt door het bestuur alle mogelijke billijkheid en
redelijkheid betracht.
TOERNOOIEN en HUISLEAGUES
Artikel 18
-1 Voor elk sportevenement onder verantwoording en / of met goedkeuring van het bestuur, worden
wedstrijdreglementen opgesteld.
-2 Alle bowlingevenementen, georganiseerd door leden van de RBZ, behoeven de goedkeuring en een
schriftelijke akkoordverklaring van het bestuur.
-3 Het bestuur kan in het belang van de bowlingsport aan de akkoordverklaring voorwaarden verbinden.
Artikel 19

-1 Jaarlijks wordt door het bestuur de periode vastgesteld waarin de huisleagues worden gespeeld. In deze
periode vallen zeker de maanden september tot en met april.
-2 Waar in dit artikel wordt gesproken van teams wordt, tenzij door het bestuur anders is gesteld, trio’s, twee- of
vier- of vijfmansteams bedoeld.
-3 In de periode mei tot en met juni worden de teams geformeerd voor het volgend seizoen en deze spelen
voordat seizoen onder een gedeeltelijk vaste naam. Hieraan mogen zij een naam toevoegen.
-4 De inschrijving geschiedt uitsluitend schriftelijk en wordt bij het wedstrijdsecretariaat ingediend.
-5 Elk spelend team of een meerderheid daarvan heeft automatisch recht op een plaats in dezelfde league, indien
op tijd is ingeschreven.
-6 Als een team van league wil veranderen moet dit worden opgegeven bij het wedstrijdsecretariaat. Indien er
meer gegadigden dan plaatsen zijn, zal er tussen de teams een loting plaats moeten vinden.
-7 De huisleagues worden beheerst door het separaat opgemaakte “reglement huisleagues van de
Bowlingvereniging Zwijndrecht”.
-8 Jaarlijks vinden aan het einde van het bowlingseizoen, onderverdeeld naar de soort league, de zogenaamde
play-offs’s plaats. Hierin wordt volgens de regels zoals deze zijn neergelegd in het “reglement algeheel
kampioenschap van de Bowlingvereniging Zwijndrecht” gestreden om dat algeheel kampioenschap.
De reglementen, zoals bedoeld in dit lid en het voorgaande, worden elk jaar door het wedstrijdsecretariaat aan de
teamcaptains uitgereikt.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 20
-1 De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen
met tenminste twee / derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste
drie /vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
-2 Wanneer het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende
te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aantal leden, met een meerderheid van twee /derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
-3 Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden
medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping
tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
-4 Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het
bestuur.
-5 Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn,
doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling, die zich ten doel stelt de lichamelijke
opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.
-6 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de
woorden in liquidatie”.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 21
-1 De vereniging mag één of meerdere spelers, gekozen in vertegenwoordigende nationale en / of
provincie-equipes, niet belemmeren in deze equipe uit te komen en aan de training deel te nemen.
-2 Het bestuur is bevoegd personen of teams af te vaardigen ten einde het sportieve aanzien van de vereniging
naar buiten uit te verhogen.
-3 De in het vooruitzicht gestelde prijzen in bowlingevenementen die door of onder supervisie van de vereniging
worden georganiseerd, blijven binnen de grenzen der redelijkheid.
Artikel 22
-1 Besluiten tot wijziging van dit algemeen reglement en de eventueel daarbij behorende overige reglementen
worden genomen in een algemene vergadering met tenminste twee / derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
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