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Aan:   Verenigingen, ereleden, 

           Leden bestuur, persoonlijke leden 

           en commissieleden.    

 

 

 
 Betreft Referentie   Datum 

ALV 2018      BVDF                4 juni 2018                               

   

 
Het bondsbestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke 
Nederlandse Algemene Schermbond, die wordt gehouden op:  
 
woensdag 4 juli 2018 om 19.30 uur. 
Bondsbureau KNAS 
Kelvinbaan 48 
3439 MT  Nieuwegein 
Tel. 030 20 20 155 
 
Er is koffie en thee vanaf 19.00 en er is gratis parkeergelegenheid op het terrein. 
 
 
Agenda: 
 
1. Appèl nominaal 
2. Mededelingen  
3. Ingekomen post  
4. Vaststellen agenda 
5. Verslag ALV 2017 
6. Jaaroverzicht 2017 
7. Jaarrekening 2017 
8. Verslag Financiële Commissie 
9. Décharge bestuur. 
10. Verkiezing bestuursleden 
11. Contributie 2019 
12. Scheidsrechterszaken 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
 
Namens het Bondsbestuur,  

 
Bert van de Flier 
Secretaris-Penningmeester 
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T.a.v. Punt 7: Jaarrekening. 
Vragen over de jaarrekening die uiterlijk 3 dagen voor de vergadering aan de penningmeester worden 
gezonden kunnen op de ALV beantwoord worden. Vragen die op de ALV worden gesteld kunnen niet 
altijd direct worden beantwoord. Daar zal dan later schriftelijk op worden gereageerd. 
 
T.a.v.  Punt 10: Verkiezing bestuur. 
De voorzitter, de heer Wiebe Mokken, is aan de beurt van aftreden en stelt zich niet herkiesbaar. Het 
bestuur is van mening in de heer Jean-Pierre Vandervoodt een uitstekende opvolger te hebben 
gevonden en draagt hem voor als kandidaat-voorzitter 
. 
De Secretaris-Penningmeester, de heer van de Flier is eveneens aan de beurt van aftreden. Hij stelt 
zich herkiesbaar met de mededeling dat er binnen 12 maanden of eerder een einde moet komen aan 
zijn dubbelfunctie door middel van het verkiezen van een nieuwe penningmeester. 
 
Het bestuur stelt Mevr. Sonja Lendi voor als Algemeen bestuurslid. 
 
Het bestuur stelt de heer Remko Koster voor als Algemeen bestuurslid.  
 
Het bestuur stelt de heer Gerard Burema voor als Algemeen bestuurslid. 
 
De heer L. Hopstaken ( Scaramouche ) heeft zich aangemeld als kandidaat Algemeen bestuurslid. 
 
Het bestuur stelt voor om het aantal bestuursleden uit te breiden tot 7. ( statuten art. 9 lid 1 ) 
 
Voor bovengenoemde functies kunnen ook schriftelijk kandidaten worden voorgedragen. De 
voordracht dient schriftelijk te worden ondersteund door ten minste 3 verenigingen, conform art. 9 lid 4 
van de statuten. In elk geval dient melding of voordracht plaats te vinden vòòr 19 juni 2018. 
 
T.a.v.  Punt 11: Contributie 2019 
Het prijsindexcijfer over 2017 was +1.4% Zoals afgesproken wordt de jaarcontributie daarmee 
aangepast, afgerond op 25ct. 
Het voorstel voor de nieuwe tarieven is derhalve als volgt. 
Senioren ( 21 jaar en ouder )     Was 57.50 en wordt 58.25 
Jeugd ( 20 jaar en jonger )  Was 28.75 en wordt 29.25 
Het tijdelijk introductielidmaatschap blijft gelijk op 5.00 euro  
 
 
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. Dat dient te blijken uit een voor 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 
een andere vereniging of persoonlijk lid optreden, die eerstgenoemde daarvoor schriftelijk moet 
machtigen. 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 6 juni. Opgave van dit aantal stemmen is op de dag van de ALV 
beschikbaar en kan op verzoek voortijds bij het bondsbestuur worden verkregen.  


