Uitnodiging jaarvergadering
Nijmeegse Bowling Vereniging

Hierbij worden alle leden uitgenodigd om de Algemene Leden Vergadering / jaarvergadering bij te wonen van
onze bowlingvereniging. De vergadering zal gehouden worden op dinsdag 24 juni 2022 in de OBowl van
Olround Bowlingcentrum Nijmegen. Aanvangstijd 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen.
De agenda luidt:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 21 september 2022 (in bijlage)
3. Mededelingen en ingekomen stukken
- Voorstel aanpassing leagueopzet door diverse leden (punt 5)
4. Actiepunten vorige ALV
-

Schermen ivm recreanten (niet gerealiseerd)

-

Een aanpassing van de handicap, naar 70% van 220, met een maximum van 63. Met ingang
van seizoen 2022-2023. (effectueert per volgend seizoen)

-

“gold” puntensysteem nav opmerking dhr. G. Smid(niet gerealiseerd)

-

Aanpassing start leagues qua handicap per seizoen 2022-2023 (wordt afgestemd met
olround)

5. Jaarverslag Voorzitter
6. Jaarverslag wedstrijdzaken (te downloaden via website NBV)
7. Verslag van de kascontrolecommissie
-

Vaststellen nieuwe kascontrollecommisie

8. Jaarverslag penningmeester seizoen 2021-2022 en begroting voor seizoen 2022-2023
(financieel jaarverslag wordt aangeboden voor aanvang van de jaarvergadering en is op te vragen bij de
penningmeester)
Vaststelling contributie voor het seizoen 2018-2019 (ivm wijzigingen NBF)
9. Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden en herverkiezing:
Aftredend en niet meer verkiesbaar:
Dhr. J. Verschoof, Penningmeester; dhr. J. Peeters, secretaris; Dhr. L. Verhoeven, algemeen bestuurslid,

Nieuw te verkiezen bestuursleden aangedragen door het bestuur:
Dhr. J. smid, beoogd penningmeester; dhr. B. Konings; dhr. M. Louvet
Ook de leden kunnen een of meer kandidaten ter verkiezing voordragen. Gelet op art. 5 sub 5 van de statuten
van de NBV, dient de kandidatuur uiterlijk 8 dagen voor de datum van de ALV in het bezit te zijn van het NBVbestuur, voorzien van een verklaring van de kandid(a)at(e), dat hij/zij bereid is een bestuursfunctie te
aanvaarden. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van tenminste tien leesbare handtekeningen van
verschillende NBV-leden.

10. Nijmeegse Kampioenschappen
- geen doorgang afgelopen seizoen
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11. Voorstel aanpassing leagues.
- bespreekpunt in ALV, zie bijlage voor tekst voorstel
12. Rondvraag
13. Vaststellen datum volgende Algemene Leden Vergadering
-

voorstel 20 juni 2023

14. Sluiting
Nijmeegse Bowling Vereniging
Rob Joosten, voorzitter

