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LAWN BOWLS- EN KOERSBALVERENIGING 

"Ons Kinnehim” 

Gevestigd te Haarlem. 
Opgericht 15 april 1989. 

 

Revisie 2010 

Huishoudelijk reglement. 

Artikel 1. 

De vereniging stelt zich als doel het doen beoefenen en het bevorderen van de indoor en 
outdoor bowlssport in al haar verschijningen. 
De vereniging is lid van de N.I.O.B.B. (NEDERLANDSE INDOOR EN OUTDOOR BOWLS 
BOND), en zal in voorkomende gevallen handelen naar de bepalingen zoals weergegeven 
in de statuten van genoemde bond. 

Artikel 2. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

 

LEDEN. 

Artikel 3. 

1. Leden zijn natuurlijke personen die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten. 
De vereniging kent wedstrijdspelers en recreatiespelers. Verdere bepalingen zijn 
weergegeven in de statuten van de vereniging (artikel 5). 

2. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden geven hiervan kennis aan het bestuur. 

3. Het bestuur beslist over de toelating. 

4. Indien het bestuur afwijzend beschikt over een verzoek tot toelating, dan wordt het 
kandidaat lid hiervan zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd. Zie ook artikel 5-2 van 
de statuten. 

5. Opzegging van het lidmaatschap moet tenminste 1 maand voor het einde van het 
verenigingsjaar schriftelijk worden ingediend. Zie verder artikel 9 van de statuten 

6. Verplichtingen van de leden zijn weergegeven in artikel 6 van de statuten. 
7. De jaarlijkse contributie wordt jaarlijks door de A.L.V. (algemene leden vergadering) 

vastgesteld en moet voor ieder nieuw verenigingsjaar voor 31 december worden voldaan. 

8. Leden van de vereniging zijn automatisch lid van het N.I.O.B.B. 

Artikel 4. 

1. Leden en ereleden zijn gerechtigd de verenigingsbijeenkomsten bij 
te wonen en deel te nemen aan wedstrijden die de vereniging of de 
regio organiseert dan wel die wedstrijden waaraan de vereniging 
deelneemt. Zij zijn tevens gerechtigd deel te nemen aan wedstrijden 
georganiseerd door het N.I.O.B.B. Zij hebben stemrecht en kunnen 
zich kandidaat stellen voor elke functie binnen de vereniging. Het 
bestuur en de A.L.V. beslist over de kandidaatstelling. 
 

Artikel 5. 
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1. Verenigingsvreemde activiteiten zijn zonder voorkennis en 
toestemming van het bestuur, binnen de vereniging niet toegestaan, 

2. Alle activiteiten binnen de vereniging mogen alleen plaatsvinden 
onder de verantwoording van de door het bestuur aangewezen 
persoon of commissie. 

3. Het deelnemen aan recreatie- demonstratie- en wedstrijdbowls valt 
onder de persoonlijke verantwoording van ieder lid. 

4. De vereniging aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor 
persoonlijke schade en of letsel van welke aard dan ook. 

 

BESTUUR. (zie artikel 11 tot/met artikel 14 van de statuten)  

Artikel 6. 

 

De taken en bevoegdheden van de voorzitter bestaan uit: 

6.1 Het toezien op de naleving van de statuten, reglementen en 
bepalingen van de vereniging. 

6.2 In overleg met het bestuur vaststellen van het algemeen beleid. 

6.3 In overleg met het bestuur vaststellen van de agenda voor de te 
houden vergaderingen. 

6.4 Het voorzitten van bestuur- en ledenvergaderingen. 

6.5 Na goedkeuring van het bestuur ondertekenen van de notulen van 
de bestuursvergaderingen. 

6.6 Het vertegenwoordigen van de vereniging bij alle daarvoor in 
aanmerking komende gelegenheden. 

De taken van de secretaris bestaan uit: 

6.8 Het verzorgen van de vereniging- en ledenadministratie. 
6.9 Het verzorgen van de jaarlijkse ledenlijst. De lijst zal steeds aan 

het begin van het verenigingsjaar aan de leden op hun verzoek 
worden uitgereikt. 

6.10 Het verzorgen van in- en uitgaand E-mail verkeer. 
6.11 Het beheren van het verenigingsarchief. 
6.12 In overleg met voorzitter en/of bestuursleden samenstellen van 

agenda's voor bestuur- en algemene ledenvergaderingen. 
6.13 Het verzorgen van de aankondiging van de te houden 

Vergaderingen en het notuleren hiervan. 
6.14 Het verzorgen van het jaarverslag voor de algemene 

ledenvergadering. 

De taken van de penningmeester bestaan uit: 

6.15 Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging. 
6.16 Het voeren van financieel beheer en het daarvan rekening en 

verantwoording afleggen aan bestuur en de algemene 
ledenvergadering. 

6.17 Stelt in overleg met het bestuur een jaarbegroting op, welke ter 
kennis wordt gebracht aan de leden. 

6.18 De jaarstukken van de penningmeester moeten worden vergezeld 
door een verslag opgesteld door de kascommissie, waarvan de op 
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de algemene ledenvergadering aanwezige leden kennis kunnen 
nemen. 

 

TECHNISCHE COMMISSIE. 

Artikel 7. 

7.1 Voor het regelen van recreatiespelen, onderlinge competities en 
wedstrijden kan een technische commissie in het leven worden 
geroepen. Deze commissie kan een lid van de vereniging 
benoemen voor het organiseren van de activiteiten als hierboven 
genoemd en het houden van toezicht. 

7.2 Het organiseren van het deelnemen aan de door de N.I.O.B.B. te 
houden competities en wedstrijden en aan de vereniging 
toegewezen nationale en internationale wedstrijden. 

 

NORMEN EN WAARDEN. 

Artikel 8. 

8.1 Op de mat(ten) mag alleen gespeeld of gelopen worden met 
speciaal daarvoor bestemd schoeisel (gladde zolen), gebruik van 
straatschoenen is verboden. 

8.2 Tijdens het spelen van wedstrijden en competities worden leden 
verzocht de clubkleding te dragen (groen hemd met logo en witte 
broek. Witte rok voor dames mag ook. 

8.3 Op de mat(ten) mag niet worden gerookt en geen alcoholische 
dranken worden genuttigd. 

8.4 Gedragregels welke afwijken van de normale normen en waarden 
in onze maatschappij, worden niet getolereerd. 

8.5 Van leden wordt verwacht dat zij behulpzaam zijn bij het 
gereedmaken van zaal of speelveld en het opruimen van speel 
attributen (voetmatjes, jacks e.d.). Eigen bowls kunnen worden 
opgeborgen in de daarvoor beschikbare lockers. Spelers die 
gebruik maken van bowls van de vereniging, bergen deze na het 
spelen, weer op in de daarvoor bestemde containers. 

8.6 Van de spelers wordt verwacht dat zij tenminste 10 minuten voor 
aanvang van de vastgestelde speeltijd in de omgeving van de zaal 
of speelveld aanwezig zijn. 

 

REKENING EN VERANTWOORDING. (zie artikel 15 van de statuten) 

Artikel 9. 

9.1 Op de algemene ledenvergadering wordt een kascommissie 
benoemd. 

9.2 De leden van de kascommissie zijn bevoegd inzage te nemen in de 
bescheiden en boeken en het controleren van de kas. 

9.3 Inzage te nemen in de wijze waarop het vermogen van de 
vereniging wordt belegd en bewaard. 

9.4 De inkomsten en uitgaven controleren aan de hand van betreffende 
bescheiden. 
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9.5 De penningmeester kan beschikken over en zg. kleine kas voor 
lopende kleine uitgaven, hiervan wordt een kasboek bijgehouden. 

9.6 Het bestuur is gehouden een algemene ledenvergadering te 
houden binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar. 

 

BESCHIKBAARHEID VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN. 

Artikel 10. 

Een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere op de vereniging 
betrekking hebbende bepalingen zijn voor alle leden beschikbaar. 
Het bowls spelregelboekje is te bestellen bij de secretaris van de vereniging. 

 

Aldus vastgesteld op de algemene leden vergadering gehouden te Haarlem op 24-03-2010 

 
Namens het bestuur
 

C. Windle-Braam A. Meyboom-Out 

Voorzitter. Secretaris. 
 


