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Het bondsbestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke
Nederlandse Algemene Schermbond, die wordt gehouden op
Woensdag 3 Juni 2015 om 19.30 uur.
Kasteel de Wittenburg
Landgoed de Wittenburg 1
2244 Wassenaar
Voor een routebeschrijving en andere informatie verwijzen wij U graag naar
http://www.wittenburg.nl/routebeschrijving
Er is koffie etc. vanaf 19.00 en er is gratis parkeergelegenheid bij het kasteel.
Hieronder vindt u de agenda.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Appèl nominaal
Mededelingen
Ingekomen post
Vaststellen agenda
Verslag ALV 2014
Jaarverslag over het bondsjaar 2014
Financieel verslag over 2014
Verslag Financiële Commissie
Benoeming Financiële Commissie voor boekjaar 2015
Vaststelling contributie 2016.
Rondvraag
Sluiting

Toelichting op de agenda:

T.a.v. Punt 7: Het meegezonden document is nog in concept daar de accountantscontrole nog niet is
afgerond. Mochten er ten opzichte van het concept nog wijzigingen zijn dan worden deze afzonderlijk
toegelicht.
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T.a.v. Punt 10: Contributie 2016
Zoals bekend is afgesproken dat de contributie jaarlijks wordt gecorrigeerd op basis van de
ontwikkelingen kosten levensonderhoud afgerond op 25 ct.
Voor 2016 wordt dit bedrag derhalve € 47,25 voor Senioren en blijft € 23,50 voor Junioren.

Met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering zijn de volgende punten van belang:
Normaliter zou U een punt “ verkiezing bestuursleden” kunnen verwachten. Het bestuur wil hiervan
afwijken en onderstaand treft U de redenen voor dit besluit aan.
Toelichting mbt verkiezing bestuur.
In 2012 is bij een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) besloten de termijn van
bestuursleden van de KNAS te verlengen van drie naar vier jaar. Onder andere om een ‘Olympische’
cyclus aan te houden. Volgens deze beslissing zijn er dit jaar geen verkiezingen van bestuursleden
noodzakelijk. Echter, tijdens diezelfde BALV is destijds besloten de verkiezing van het bestuurslid
Topsport te laten plaatsvinden in het pre-Olympisch jaar omdat dat mooi samenviel met de
beleidscyclus van het NOC*NSF.
Deze beslissingen zijn met elkaar in tegenspraak, aangezien ons bestuurslid Van Cann volgens het 1e
besluit pas in 2016 aftreedt.
Het bestuur heeft de eerste beslissing als uitgangspunt gekozen, vooral omdat de beleidscyclus van
NOC*NSF nu zo is, dat het nieuwe beleid direct NA de Spelen aan de hand van de evaluatie van die
Spelen wordt geformuleerd. Het zittende bestuurslid Topsport kan aan de hand van deze beslissing
zijn/haar ‘karwei’, de kwalifikatiecyclus, afmaken en een nieuw bestuurslid kan fris beginnen.
Mocht onverhoopt blijken dat de ALV het niet eens is met deze interpretatie en beslissing, dan zal het
bestuur een Buitengewone ALV uitroepen om reeds in dit jaar een nieuw bestuurslid topsport te
benoemen.
Wiebe Mokken – Voorzitter.
Verenigingsafgevaardigde
Op grond van artikel 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. Dat dient te blijken uit een vóór 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 één andere vereniging of persoonlijk lid optreden, die eerstgenoemde
daarvoor schriftelijk moet machtigen. Een verenigingsafgevaardigde mag geen lid van 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 5 mei 2015. Opgave van dit aantal stemmen is op de dag van de ALV
beschikbaar en kan op verzoek voortijds bij het bondsbureau worden verkregen.

Namens het Bondsbestuur,
Bert van de Flier
Secretaris

