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Aan:   Verenigingen, ereleden, 

           Leden bestuur, persoonlijke leden 

           en commissieleden.    

  

 
 Betreft Referentie   Datum 

ALV 2021 Voorjaarsvergadering   BVDF                10-4-2021                              

   

 
Het bondsbestuur nodigt U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke 
Nederlandse Algemene Schermbond, die wordt gehouden op:  
 
Zaterdag 24 april 2021.  Aanvang 15.00  ( Vanaf 14.45 inloggen ) 
 
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 online-ALV.nl 
verbinding met de deelnemende verenigingen. De keuze voor dit programma ipv Teams is 
gelegen in de veilige wijze waarmee gestemd kan worden. 
 

 

Agenda 

1. Appèl nominaal 
2. Mededelingen  
3. Ingekomen post  
4. Vaststellen agenda 
5. Verslag ALV 2020 
6. Jaaroverzicht 2020 
7. Jaarrekening 2020 
8. Verslag Financiële Commissie  
9. Décharge bestuur. 
10. Trend 2021 
11. Toelichting besluitvorming t.a.v. gebruik Register Accountant. 
12. MeerJarenBeleidsplan 
13. Invulling vacatures. 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
 
Namens het Bondsbestuur,  

 
Bert van de Flier 
Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://onlione-alv.nl/
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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. 
 
Stemming: 
Het programma “online-ALV.nl” is specifiek gemaakt voor het voeren van een efficiënte Algemene 
Leden Vergadering en dekt de essentie: presenteren en stemmen. Het bevat een veilige manier om 
online te stemmen volgens de regels van de KNAS. De officiële afgevaardigde van de vereniging krijgt 
stemrecht met het gewicht van aantal geregistreerde leden in OnzeRelaties van diens vereniging op 
27 maart 2021. 
Andere deelnemers van de verenging hebben geen stemrecht en het gewicht 0. Voor deelname 
hebben wij het e-mailadres en telefoonnummer van elke deelnemer nodig. Bij het aanmelden in de 
ALV wordt een tweeweg authenticatie via sms toegepast. Het dubbel gebruik van inlog gegevens is 
niet mogelijk. 

Het gebruik van  “ online-ALV.nl ” is te bekijken in korte filmpjes op de site onder de knop “Uitleg” 
rechts boven in het scherm. 
 
Omdat de vergaderstukken reeds op de website zijn gepubliceerd, vragen wij de afgevaardigden om 
vragen hierover (tekstueel en inhoudelijk) tot drie dagen voor de vergadering te zenden aan 
directeur@knas.nl. het bestuur heeft dan voldoende tijd om de antwoorden voor te bereiden en deze 
zullen op de vergadering worden gegeven. Vragen die tijdens de vergadering worden gesteld zullen 
niet altijd direct beantwoord kunnen worden. 

  
Punt 13. Vacatures. 
Tijdens de ALV van 2020 werd besloten dat de Vice Voorzitter; de heer Leon Pijnappel deze functie 
tijdelijk waar zou nemen tot en met de voorjaarsvergadering 2021. Hij heeft zich bereid verklaard om 
deze functie te blijven vervullen en kan derhalve op deze voorjaarsvergadering in functie worden 
gekozen. Daar zijn 2e bestuursperiode van 4 jaar in 2022 afloopt, zal deze verkiezing dus voor 1 jaar 
zijn. 
Tevens stelt het bestuur de heer Timon Hagen kandidaat als Algemeen bestuurslid. 
Tegenkandidaten voor beide functies kunnen worden gesteld tot en met 9 april. De kandidaatstelling 
dient schriftelijk  te worden ondersteund door ten minste 3 verenigingen en ondertekend te zijn door 
de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven voorzitter. Deze kandidaatstellingen kunnen wel 
gescand naar het bondsbureau worden ge-emaild.  
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