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Aan:   Verenigingen, ereleden, 

           Leden bestuur, persoonlijke leden 

           en commissieleden.    

  

 
 Betreft Referentie   Datum 

ALV 2020      BVDF                17-10-2020                              

   

 
Het bondsbestuur nodigt U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke 
Nederlandse Algemene Schermbond, die wordt gehouden op:  
 
Zaterdag 31 oktober 2020.  Aanvang 14.00 
 
Gelet op de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten in het kader van de Covid-19 
bestrijding, zal deze vergadering virtueel worden gehouden middels een MS Teams verbinding 
met de deelnemende verenigingen. Verdere uitleg wordt separaat verstrekt aan de 
verenigingsbesturen, ere en persoonlijke leden. 
 

 
Agenda 
 
1. Appèl nominaal 
2. Mededelingen  
3. Ingekomen post  
4. Vaststellen agenda 
5. Verslag ALV 2019 
6. Jaaroverzicht 2019 
7. Jaarrekening 2019 
8. Verslag Financiële Commissie  
9. Décharge bestuur. 
10. Contributie 2021 
11. Begroting 2020 
12. Begroting 2021 
13. MeerJarenBeleidsplan 
14. Statuten. 
15. Invulling vacatures. 
16. Rondvraag 
17. Sluiting 
 
Namens het Bondsbestuur,  

 
Bert van de Flier 
Voorzitter a.i. Secretaris 
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Met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering zijn de volgende punten van belang. 
 
Verenigingsafgevaardigde 
Op grond van art. 21 van de statuten hebben alleen verenigingsafgevaardigden stemrecht, het recht 
van initiatief, amendement en interpellatie. Verenigingsafgevaardigde zijn zij die als zodanig door hun 
vereniging zijn aangewezen en persoonlijke leden. Zij dienen zich van te voren aan te melden via het 
bijgevoegde formulier. 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 een 
andere vereniging of persoonlijk lid optreden, die eerstgenoemde daarvoor schriftelijk moet 
machtigen. Ook deze machtiging moet via het formulier worden doorgegeven. Een 
verenigingsafgevaardigde mag geen lid van het bondsbestuur zijn, noch zitting nemen in de 
tuchtcommissie of commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, noch als werknemer van 
de bond werkzaam zijn. 
 
Een verenigingsafgevaardigde brengt op de ALV namens diens vereniging evenveel stemmen uit als 
de vereniging leden telt op 15 oktober. Opgave van dit aantal stemmen is op de dag van de ALV 
beschikbaar en kan op verzoek voortijds bij het bondsbestuur worden verkregen. 

 
Punt 13. MeerJarenBeleidsplan. Dit is een uitvoerig document en kan worden gedownload. U kunt dit 
vanaf a.s. maandag doen op de KNAS website. 
 
Punt 14. Statuten. Dit is vorig jaar al goedgekeurd, maar de notaris wilde een kleine administratieve 
wijziging aanbrengen. Het nummer van het artikel waar naar verwezen werd klopte niet. Onze 
directeur zal dit tijdens de vergadering toelichten. 

 
Punt 15. Vacatures. 
Als gevolg van het aftreden van de vorige voorzitter neemt de secretaris deze functie tijdelijk waar. 
Omdat het tijdstip van deze vergadering inmiddels dicht op 2021 zit waarbij de voorzitter sowieso in 
functie dient te worden ge(her)kozen leek het het bestuur beter om deze functie tijdelijk te blijven 
vervullen op interim basis omdat de nieuwe voorzitter anders na ruim een half jaar alweer aan het eind 
van zijn of haar eerste termijn zou zitten. Gelet op de woonplaats van de interim voorzitter leek het 
hem beter om te vragen of bestuurslid Leon Pijnappel dit na afloop van deze vergadering wil 
overnemen. 
In 2021 kan dan gewoon volgens schema de nieuwe voorzitter worden gekozen. 
 
Punt 10 Contributie 2021 
De contributie wordt zoals gebruikelijk aangepast aan de prijsontwikkeling volgens de Consumenten 
prijsindex  van het CBS over het afgelopen kalenderjaar. Deze kwam over heel 2019 uit op 2,6% 
De contributie wordt dan voor senioren €60,80 en voor junioren €30,40  Het tijdelijk 
introductielidmaatschap blijft gelijk op 5 euro. 
 

 

 


