Verenigingen
Leden bestuur, persoonlijke leden,
en commissieleden

ALV 2009

H.A. Stegeman

25 mei 2009

L.S.
Het bondsbestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, die wordt gehouden op

Zaterdag 13 juni 2009 om 13.00 uur bij
Handboogvereniging Centaur te Amersfoort.
Centaurhal
Schothorsterlaan 19
3822 NA Amersfoort
Tel. 033-4803973

Er is parkeergelegenheid bij de zaal. OV: vanaf station Amersfoort Centraal neemt u stadsbus 2
richting Nieuwland, uitstappen bij de halte Schothorsterlaan.
Voorafgaand aan deze vergadering, om 12.00 uur, bestaat er de mogelijkheid om gezamenlijk te
lunchen. De gezamenlijke lunch biedt een mooie gelegenheid om (in)formele contacten aan te halen.
Het bondsbestuur nodigt u daarom tevens van harte uit voor deze lunch.

Hieronder vindt u de definitieve agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Appèl nominaal
Vaststelling quorum
Mededelingen
Ingekomen post
Vaststellen agenda
Verslag ALV van 14 juni 2008
Jaarverslag secretaris over het bondsjaar 2008
Financieel verslag over 2008
Verslag van de kascommissie
Verkiezing leden kascommissie
Verkiezing bestuursleden
Beleidsvoornemens 2009 – 2012
Integrale subsidieaanvraag 2009 (informatief)
Vaststellingen revisies handboek schermer
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15.
16.
17.
18.

Vaststelling contributie 2010
Leden van verdienste
Rondvraag
Sluiting

Toelichting op de agenda:
Punt 10 verkiezing leden kascommissie
Kandidaten wordt verzocht zich uiterlijk voor 1 juni te melden op het bondsbureau.
Adres Bondsbureau KNAS, Postbus 10101, 5420 GA Rosmalen, fax 073-5280068
Punt 11 verkiezing bestuursleden
De heer Alexander Heeren treedt wegens persoonlijke omstandigheden vervroegd af als
Penningmeester. Hij is niet herverkiesbaar.
De heer Huub Stegeman treedt wegens persoonlijke omstandigheden vervroegd af als Secretaris.
Het bestuur draagt als kandidaat Dhr. Wim Bargerbos voor.
De functie van bestuurslid Breedteport wordt sinds 17 oktober 2008 tijdelijk waargenomen door
Mevrouw Hanneke Rossino, tot die tijd voorzitter van s.v. De Vrijbuiters in Gouda. Het bestuur
draagt haar voor als kandidaat voor de nieuwe periode.
Eventuele kandidaten voor deze posten wordt verzocht zich uiterlijk 1 juni 2009 te melden op het
bondsbureau. Adres Bondsbureau KNAS, Postbus 10101, 5420 GA Rosmalen, fax 073-5280068.
Punt 17 rondvraag
Schriftelijke vragen voor de rondvraag dienen 9 juni 2009 op het bondsbureau te zijn ontvangen.
Adres Bondsbureau KNAS, Postbus 10101, 5420 GA Rosmalen, fax 073-5280068
Voorgestelde agendapunten
Voorstellen worden aan de agenda toegevoegd als deze voorstellen, voorzien van een toelichting,
uiterlijk 9 juni 2009 schriftelijk door ten minste 5 verenigingen bij het bondsbestuur zijn ingediend.
Adres Bondsbureau KNAS, Postbus 10101, 5420 GA Rosmalen, fax 073-5280068

Voor de Algemene Ledenvergadering zijn de volgende punten van belang:
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, waaronder begrepen 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 of voor persoonlijke leden. Iedere vereniging kan slechts
één verenigingsafgevaardigde benoemen. 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 13 juni 2009. 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,
Huub Stegeman, secretaris
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