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ALV 2021 Najaarsvergadering

TP

29-10-2021

Het bondsbestuur nodigt U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke
Nederlandse Algemene Schermbond, die wordt gehouden op:
Vrijdag 12 november 2021. Aanvang 19.30

KvK te ’ s-Gravenhage
40409378

Op dit moment gaan wij uit van een vergadering op het Bondsbureau in Nieuwegein. Gelet op
de op dit moment toenemende besmettingsgraad is het echter mogelijk dat wij deze
vergadering virtueel dienen te houden. Zodra dit duidelijk is wordt U onverwijld daarvan in
kennis gesteld. Het dan geldende Corona-protocol zal i.i.g. worden nageleefd.
Adres: Bondsbureau KNAS
Kelvinbaan 48
3439 MT Nieuwegein
Tel. 0653523486
Er is gratis parkeergelegenheid op het terrein.
De vergaderstukken treft u aan op de website van de KNAS.
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Mededelingen
Ingekomen post
Vaststellen agenda
Verslag ALV 2021-1
Trend 2021
MeerJarenBeleidsplan
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Vaststellen contributie
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Namens het Bondsbestuur,

Bert van de Flier, Secretaris

Koninklijke
Nederlandse Algemene
Schermbond

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 2021. Opgave van dit aantal stemmen is op de dag van de ALV
beschikbaar en kan op verzoek voortijds bij het bondsbestuur worden verkregen.

Punt 10 Contributie 2022
De contributie wordt zoals gebruikelijk aangepast aan de prijsontwikkeling volgens de Consumenten
prijsindex van het CBS over het afgelopen kalenderjaar. Deze kwam over heel 2020 uit op 1,3%
De contributie wordt dan voor senioren €61,60 en voor junioren €30,80 Het tijdelijk
introductielidmaatschap blijft gelijk op 5 euro.

