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Het bondsbestuur nodigde u op 30 oktober uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, die wordt gehouden op 30
November 2016. Bij die gelegenheid is u een voorlopige agenda toegezonden. Op deze agenda is één
aanvulling gekomen en een tekstvoorstel bij de voorgenomen statutenwijziging t.a.v. de zittingstermijn
van bestuursleden. Deze treft u aan in de toelichting op punt 7 van de agenda.
Locatie:
MMIT Amsterdam
Transformatorweg 62-66
1014 AK Amsterdam
Tel. 020 638 1155
Ontvangst met koffie etc. is vanaf 19.00. De routebeschrijving treft u aan onder deze brief. Er is
gratis parkeergelegenheid in de parkeergarage onder het kantoor.
Hieronder treft u de agenda aan.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Appèl nominaal
Mededelingen
Ingekomen post
Vaststellen agenda
Verslag ALV 2016
ANBI status
Zittingstermijnen bestuursleden.
Rooster van aftreden als gevolg van agenda punt 7.
Reglement Matchfixing en rol aanklager ISR binnen KNAS statuten (ter info).
Scheidsrechterszaken
Rondvraag
Sluiting

Toelichting op de agenda:
T.a.v. Punt 6. ANBI Status.
Het heeft voor de KNAS de nodige fiscale voordelen om de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
status te verkrijgen. Aan vrijwel alle voorwaarden zijn voldaan. Een punt dat overblijft is dat onze
Statuten weliswaar aangeven wat er dient te gebeuren als de KNAS zou worden opgeheven (art. 27.5),
maar dat voor de ANBI Status de verplichting is dat eventueel resterend vermogen naar een andere
ANBI goedgekeurde organisatie gaat. Wij vroegen op de laatste ALV om suggesties vanuit de leden
welke organisatie dat zou moeten zijn. Helaas zijn er geen suggesties bij het bondsbureau
binnengekomen. Het bestuur stelt daarom voor om bij onverhoopte opheffing van de KNAS, nadat alle
verplichtingen zijn verrekend en vereffend en rekening is gehouden met de sociale belangen van de
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werknemers van de KNAS, de eventueel overgebleven middelen aan het NOC*NSF ten goede te laten
komen. Deze organisatie is ANBI goedgekeurd.
Derhalve dient art. 27 lid 5 van de Stauten te worden aangepast.
Dit zou nu als volgt moeten luiden.
5. Bij besluit tot ontbinding zal nadat alle verplichtingen zijn verrekend en vereffend en rekening
is gehouden met de sociale belangen van de werknemers van de KNAS een eventueel batig
saldo ten goede komen aan de vereniging “Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport
Federatie.
T.a.v. Punt 7. Zittingstermijnen bestuursleden.
Het bestuur stelt voor om de huidige regel dat men 3 keer kan worden ge(her)kozen als volgt te
interpreteren:
“Een bestuurslid kan maximaal voor 3 aaneengesloten termijnen van 4 jaar deel uit maken van het
bestuur ongeacht welke functies hij of zij hierin bekleedt.”.
Motivatie: Doordat vandaag de dag vaker van bestuurslid wordt gewisseld en zittende bestuursleden
dan gedwongen zijn om deze taken over te nemen heeft de vigerende interpretatie dat men slechts 3
keer gekozen kan worden, tot gevolg dat bestuursleden daardoor erg snel aan hun derde verkiezing toe
zouden zijn als ze noodgedwongen al dan niet tijdelijk in een andere functie worden gekozen Dit leidt
tot ongewenste situaties. Om dit te bewerkstelligen moet artikel 9 lid 6 worden aangepast. Voorstel is
om dit te wijzigen in:

De leden van het bondsbestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar.
Aftredende leden van het bondsbestuur zijn herbenoembaar tot een maximum van
drie aaneengesloten perioden. Nadat een lid van het bondsbestuur aansluitend twee
maal tot lid van het bondsbestuur is benoemd, kan het desbetreffende lid nadien
niet eerder tot lid van het bondsbestuur worden benoemd dan nadat een
daaropvolgende periode van vier jaar is verstreken. Alsdan is in het eerste en
tweede zin bepaalde wederom van toepassing. Onder een 'jaar' wordt in dit verband
verstaan de periode tussen twee opvolgende jaarlijks te houden vergaderingen van
die bondsvergadering. Het gedurende de zittingsperiode van vier jaar al dan niet
tijdelijk overnemen van een andere positie binnen het bondsbestuur telt niet als een
herverkiezing. Een bestuurslid kan te allen tijde het totaal aan twaalf jaren
volmaken, ongeacht de duur en het aantal van de aaneengesloten bestuursperioden.
T.a.v. punt 8. Etienne Van Cann is in Juni 2007 in het bestuur gekozen. Zijn derde zittingstermijn eindigt
derhalve in 2019. Bert van de Flier is op de ALV van 2010 in het bestuur teruggekeerd na een pauze
van 15 jaar. Hij kan dus in 2018 nog éénmaal worden herkozen. Wiebe Mokken trad af in 2010 en werd
4 jaar later opnieuw gekozen. Kan dus in 2018 en 2022 nog herkozen worden. Leon Pijnappel kwam
ook in 2014 in het bestuur en kan dus ook in 2018 en 2022 herkozen worden.
Met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering zijn de volgende punten van belang:
Verenigingsafgevaardigde
Op grond van artikel 21 van de statuten hebben alleen verenigingsafgevaardigden stemrecht, het recht
van initiatief, amendement en interpellatie. Verenigingsafgevaardigden zijn zij die als zodanig door hun
vereniging zijn aangewezen en persoonlijke leden. Dat dient te blijken uit een vóór de aanvang van de
bondsvergadering te overleggen volmacht, die door de voorzitter of de secretaris van de betreffende
vereniging is ondertekend. Dat geldt ook voor degenen die voorzitter c.q. secretaris van de betreffende
vereniging zijn. Persoonlijke leden kunnen zichzelf machtigen. Iedere vereniging kan slechts één
verenigingsafgevaardigde benoemen en een reserve die de Verenigingsafgevaardigde kan vervangen
indien deze verhinderd is. Een verenigingsafgevaardigde kan als gemachtigde voor één andere
vereniging of persoonlijk lid optreden, die eerstgenoemde daarvoor schriftelijk moet machtigen. Een
verenigingsafgevaardigde mag geen lid van bondsbestuur zijn, noch zitting nemen in de
tuchtcommissie of commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, noch als werknemer van
de bond werkzaam zijn.
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Een verenigingsafgevaardigde brengt op de ALV namens diens vereniging evenveel stemmen uit als de
vereniging leden telt op 30 oktober 2016. Opgave van dit aantal stemmen is op de dag van de ALV
beschikbaar en kan op verzoek voortijds bij het bondsbureau worden verkregen.

Routebeschrijving naar MMIT (Transformatorweg 62-66)
Vanaf Schiphol Aiport, Den Haag of Rotterdam








Neem de A4 Amsterdam
Dan de A10-A8 Amsterdam Zaanstad Purmerend
Neem afslag S 102 Amsterdam City IJmuiden en blijf op de rechter rijstrook
Bij de verkeerslichten gaat U rechtsaf en gaat U bij de volgende verkeerslichten rechtdoor de
Transformatorweg op.
Na ca 1 50 meter. slaat U links af en rijdt u een klein stukje terug de Transformatorweg op en gaat U
voor de Burger King rechts af.
Na ca 50 meter ziet U MMIT parking aangegeven.
U meldt zich bij de slagboom.

Vanaf Utrecht








Neem de A2 Amsterdam
Vervolgens A10-A8 Amsterdam RAI Zaanstad Purmerend
Neem afslag S 102 Amsterdam City IJmuiden en blijf op de rechter rijstrook
Bij de verkeerslichten gaat U rechtsaf en gaat U bij de volgende verkeerslichten rechtdoor de
Transformatorweg op.
Na ca 150 meter. slaat U linksaf en rijdt u een klein stukje terug de Transformatorweg op en gaat U
voor de Burger King rechts af.
Na ca 50 meter ziet U MMIT parking aangegeven.
U meldt zich bij de slagboom.

Vanaf Zaanstad Purmerend







Neem de A8-A10 Amsterdam Den Haag
Direct na de Coentunnel neemt U afslag S 101
Aan het einde van de weg gaat U links af
Vervolgens eerste weg rechts, over het spoor, en weg vervolgen onder spoor door.
Na ca 500 meter slaat U rechtsaf en komt U bij het parkeerterrein van het MMIT
U meldt zich bij de slagboom.
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Namens het Bondsbestuur,
Teun Plantinga
directeur

