
Besluiten genomen in de Algemene Ledenvergadering van 30 maar 2018 

Algemene Verordening Gegevensregistratie (AVG): Alle (sport)verenigingen zijn per 25 mei 2018 

verplicht zich te houden aan deze wet. Deze verordening regelt wat er allemaal wel  en niet mag 

m.b.t. persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van de burgers. Naast het gebruik van 

persoonsgegevens is ook het gebruik van (digitaal) beeldmateriaal aan strikte regels gebonden.         

In het Privacy Protocol van OSV Bowls Breda (uitgedeeld op de vergadering van 30 maart 2018) is 

alles te lezen omtrent de persoonsgegevens, ledenadministratie, protocol gebruik beeldmateriaal, 

gebruik website/sociale media, maken van foto- en video opnames, bewaking privacy gebruik van 

opnamen en sancties. 

Peter Snel heeft, als lid van het Bondsbestuur, een aantal workshops over de AVG bijgewoond. Hij 

deelt mee dat de AVG geen verschil maakt tussen grote en kleine verenigingen. Alle clubs hebben 

een stappenplan ontvangen. Hij vraagt of het mogelijk is om iedereen jaarlijks  een overzicht met het 

ledenverloop (mutaties) te overhandigen. Wordt toegezegd. 

Alle aanwezige leden van OSV Bowls Breda hebben het toestemmingsformulier ingevuld en 

ingeleverd. 

Voorstel van het Bestuur: Door de teruggang in het aantal leden zou er een stijging moeten volgen  

van de contributie. Dit kan voorkomen worden door op de vrijdagavond maar 3 matten uit te leggen. 

Incidenteel kunnen er – indien nodig en er ruimte aanwezig is  - meer matten worden uitgelegd. Dit 

scheelt op jaarbasis aanzienlijk. Het voorstel van het Bestuur wordt ingaande 1 september 2018 

aangenomen. 

De Kascontrolecommissie heeft het financieel verslag gecontroleerd en goed bevonden.  

De vergadering keurt de begroting voor 2018 goed. 

Aanpassing Huishoudelijk Reglement . Toevoeging aan artikel 2.e: De inschrijving voor Nederlandse 

Kampioenschappen (NK) is vanaf januari 2018 gewijzigd. Dit gaat niet meer via inschrijfformulieren, 

maar via het internet. Het secretariaat geeft de gegevens voor het betreffende NK meteen door aan 

de leden. Een speler van een team dat zich wil inschrijven, geeft via een website de namen van het 

team door en voldoet meteen het inschrijfgeld. Voor de NK Singles geldt dat iedere speler zich 

individueel moet inschrijven. 

Tijdens het spelen van toernooien is het kledingreglement van de NIOBB van toepassing. Als men zich 

namens OSV Bowls Breda heeft opgegeven voor het spelen van een toernooi dan is het dragen van 

de OSV Bowls Breda wedstrijdkleding (dus het rode wedstrijdshirt met logo) verplicht, tenzij de 

toernooiorganisatie anders heeft aangegeven. 

Deze aanpassing van het Huishoudelijk Reglement wordt door de vergadering aangenomen. 

Verkiezing Bestuur en Commissieleden: door de vergading worden gekozen cq herkozen 

- Ankie Neûs-Monden wordt herkozen tot Bestuurslid   

- Anneke Dekkers wordt  gekozen tot Algemeen Bestuurslid voor P/R en website 

Aan de Toernooicommissie worden toegevoegd: 



- Marja Dinkelaar 

- Ankie Neûs-Monden 

- Hennie van den Eijkel 

Leden van de Kascontrolecommissie worden: 

- Cees van der Schans (was vorig jaar reserve) 

- Johan van Vliet 

 


