ALV BVN 2020
Behandeling agendapunt 16 aanpassing huishoudelijk reglement
Op 6 mei jl. heeft u al het concept Huishoudelijk Reglement ontvangen. Vandaag een toelichting
op de voorgestelde wijzingen in het HHR.

Artikel 6
2. Aspirantleden mogen 2 achtereenvolgende weken gratis meedraaien met een team.
Na deze 2 weken moeten ze beslissen of ze lid worden of niet. Geen lid is ook niet
meer spelen.
We hanteren deze werkwijze al een tijd, maar de regel ontbrak nog in het reglement.
Om uit te proberen of het bowlen in competitieverband iets voor hen is mogen aspirantleden 2
achtereenvolgende weken gratis meespelen. Het is niet de bedoeling dat een team wordt
“opgevuld” met spelers die geen lid zijn van BVN. Dit, om ongelijkheid naar betalende leden te
vermijden.

Artikel 6
4. Een speler is niet eerder speelgerechtigd dan na ontvangst van zijn aanmelding en
betaling van eventueel verschuldigde contributie en gamegelden banengeld.
6. Reservespelers kunnen pas worden ingezet nadat voor alle voor de league benodigde
spelers van het team de gamegelden het banengeld is voldaan.
In lid 4 en 6 is het woord gamegelden vervangen door banengeld. In al onze correspondentie
hanteren wij de term banengeld. Deze leden zijn daarop aangepast.

Artikel 8
3. Er wordt gespeeld volgens het handicapsysteem, uitgaande van 80% op basis van een
gemiddelde van 190. De maximale handicap bedraagt 55 72 punten per game.
In de ALV van 2019 is afgesproken dat de handicap berekening wordt aangepast, rekening
houdend met de minder hoog scorende bowlers. Dit is nog niet verwerkt in het reglement en
wordt met deze aanpassing rechtgezet.

Artikel 14
2. De blindscore is vastgesteld op 160 175. Over deze blindscore wordt geen handicap
berekend.
In de ALV van 2019 is afgesproken dat de maximale blindscore wordt aangepast, rekening
houdend met de minder hoog scorende bowlers. Dit is nog niet verwerkt in het reglement en
wordt met deze aanpassing rechtgezet.

Paragraaf 9 FINANCIËN, SLOTBEPALINGEN
Wij hebben gemerkt dat er verwarring bestaat over de naam van deze paragraaf. Om zaken
duidelijker te maken hebben we de twee punten uit elkaar gehaald en er aparte paragrafen van
gemaakt. Artikel 32 hebben we verschoven naar paragraaf 10.
Paragraaf 10 SLOTBEPALINGEN
Voor de duidelijkheid hebben wij de slotbepalingen in een aparte paragraaf opgenomen.

Artikel 32
Wedstrijden en kampioenschappen: in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of
wanneer sprake is van overmacht, zijn uitzonderingen op de bepalingen in dit huishoudelijk
reglement mogelijk. Zulks in eerste instantie ter beoordeling aan de wedstrijdleiding en
in laatste instantie aan het verenigingsbestuur.
Het oude artikel 32 is voor de duidelijkheid gesplitst in “Wedstrijden en kampioenschappen” en
het nieuwe artikel 33.

Artikel 33
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of wanneer sprake is van overmacht zijn
uitzonderingen op de bepalingen in dit huishoudelijk reglement en de statuten mogelijk.
Deze liggen ter beoordeling aan het verenigingsbestuur.
Soms kunnen er situaties ontstaan waarbij direct handelen nodig is en waarbij er geen tijd is
om een ledenraadpleging te doen. Door toevoeging van dit artikel mag het bestuur op dat
moment een besluit nemen. Er mogen geen handelingen worden gedaan die in strijd zijn met
de vastgestelde regels en/of de statuten.
Het gaat dus niet om een aanpassing van het reglement, maar om zaken die niet zijn
vastgesteld. Een aanpassing moet door de leden worden goedgekeurd in een Algemene
Ledenvergadering, net als een aanpassing van de statuten van de vereniging. Deze laatste
wijziging moet zelfs door een notaris worden bekrachtigd.
Het is gebruikelijk om een dergelijk artikelnummer op te nemen in reglementen.
Uiteraard wordt van dit artikel alleen in uitzonderlijke situaties gebruik gemaakt. Mocht er
toch gebruik van moeten worden gemaakt, dan worden de leden altijd (achteraf) op de hoogte
gebracht van het uitgevoerde besluit en de beweegredenen van het bestuur.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over onze beweegredenen.
Mocht u nog opmerkingen hebben, dan kunt u dit in de meegestuurde vragenlijst aangeven.

Met sportieve groet,
Bestuur BVN

