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Aan:   Verenigingen, ereleden, 
           Leden bestuur, persoonlijke leden 
           en commissieleden.    

  

 
 Betreft Referentie   Datum 

ALV 2022 Voorjaarsvergadering   LP    15-04-2022                              

   

 

Het bondsbestuur nodigt U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke 
Nederlandse Algemene Schermbond, die wordt gehouden op:  
 
Zaterdag 30 april 2022.  Aanvang 14.00 
 
Daar de Covid-19 maatregelen zijn opgeheven zal de vergadering weer op het bondsbureau 
worden gehouden. Het adres is: Kelvinbaan 48 te Nieuwegein 
Omdat de online edities beter werden bezocht is besloten om, voor verenigingen die écht niet 
aanwezig kunnen zijn, ook een mogelijkheid te bieden om digitaal aanwezig te zijn. Geeft u dit aan op 
het in te vullen Volmacht-formulier 
 

 
Voorlopige agenda (De definitieve agenda wordt, samen met een link naar de vergaderstukken, 
op 15 april toegezonden) 
 
1. Appèl nominaal 
2. Mededelingen  
3. Ingekomen post  
4. Vaststellen agenda 
5. Verslag ALV najaar 2021 
6. Jaarverslag 2021 
7. Jaarrekening 2021 
8. Verslag Financiële Commissie  
9. Décharge bestuur 
10. Toekomstig algemeen investeringsplan 
11. Bestuursvacatures en benoeming bestuursleden 
12. Voorstel NK Senioren deelname niet-nederlandse nationaliteiten 
13. Speerpunten 2022 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
 
Namens het Bondsbestuur,  

 
Bert van de Flier 
Secretaris 
 
 
 
Bijlage: Toelichting en belangrijke punten voor de vergadering 
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Bijlage: Toelichting en belangrijke punten voor de vergadering 

 
Verenigingsafgevaardigde 
 
Op grond van art. 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. Zij dienen zich van te voren aan te melden via 
een machtigingsformulier. 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 1 april. Opgave van dit aantal stemmen is op de dag van de ALV 
beschikbaar en kan op verzoek voortijds bij het bondsbestuur worden verkregen. 

 
Bestuursvacatures en benoeming bestuursleden (punt 11 op de agenda) 
 
Tijdens de ALV-2 van 2021 is het onderstaande schema met bestuurdstermijnen goedgekeurd. Dit 
betekend dat de functies Voorzitter, Secretaris en de algemene bestuurdsfuncties Topsport, 
Breedtesport en PR moeten worden gekozen. 
 

               

 
De huidige zittingstermijn van de bestuursleden lopen hier nog niet synchroon mee. Met de komende 
termijn zal naar dit schema worden toegewerkt. 
 
De heer Leon Pijnappel is beschikbaar voor een tweede termijn in de functie van voorzitter. 
De heer Bert van de Flier heeft de maximale termijn van 12 jaar volbracht en is niet herkiesbaar. 
Mevrouw Ynet van Veen wordt door het bestuur voorgedragen voor de functie van secretaris.  
De heer Remko Koster stelt zich herkiesbaar voor zijn tweede termijn als algemeen bestuurslid. Hij zal 
de portefeuille Topsport continueren. 
Mevrouw Sonja Lendi stelt zich herkiesbaar voor haar tweede termijn als algemeen bestuurslid. Zij zal 
de portefeuille PR en communicatie verder zetten. 
De heer Louis Hopstaken stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Hierdoor is er plaats 
voor een algemeen bestuurder. Het bestuur is verheugd om Jan Willem Lammers te kunnen 
voordragen.   
 
Kandidaten voor de functies kunnen worden voorgedragen tot en met 14 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 gescand 
naar het bondsbureau worden ge-emaild.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic8bL3nZb3AhWkhP0HHWMACpgQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fin%2Fynetvanderveen&usg=AOvVaw3ov1FwUnbWRRT3ITTI68Ns
https://www.knas.nl/sites/www.knas.nl/files/KNAS%20Profiel%20van%20de%20secretaris_1.pdf
https://nl.linkedin.com/in/jan-willem-lammers-63630a61

