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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

Donderdag 13 juni 2012 om 19.15 uur in
het KLM Sportcentrum
Wimbledonpark 2
1185 XN Amstelveen
020-6493800
www.klmsportcentrum.nl
Er is parkeergelegenheid bij het sportcentrum.
Auto: A6 Hilversum – Amsterdam / A1 Muiden – Amsterdam / A9 Haarlem – Schiphol / Afslag 5
(S108) Amstelveen / afrit Keizer Karelpark / li. af op Keizer Karelweg / Van der Hooplaan / re. af
Sportlaan / li. af Wimbledonpark
Openbaar vervoer:
Bereikbaar binnen 10 tot 28 minuten van Amsterdam centrum.
Bus 147, Amstelveen Plein - Halte Startbaan/Bovenkerkerweg - Alphen a.d. Rijn
Bus 172, Amsterdam CS - Halte Startbaan/Bovenkerkerweg - Aalsmeer
Hieronder vindt u de agenda.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Appèl nominaal
Vaststelling quorum
Mededelingen
Ingekomen post
Vaststellen agenda
Verslag Buitengewone Bondsvergadering van 11 December 2012.
Jaarverslag over het bondsjaar 2012
Vaststellen Financieel verslag over 2012
- Accountantsrapport
- Bevindingen Financiële Commissie
Vaststelling contributie 2014.
Commissies.

Koninklijke
Nederlandse Algemene
Schermbond
11.
12.
13.

Verkiezing bestuur.
De voorzitter; de heer P. Sorber is aan de beurt van aftreden. Hij stelt zich herkiesbaar.
Rondvraag
Sluiting

Toelichting op de agenda:
T.a.v. Punt 10: Contributie 2014
Zoals bekend is afgesproken dat de contributie jaarlijks wordt gecorrigeerd op basis van de
ontwikkelingen kosten levensonderhoud afgerond op 25 ct.
Voor 2013 worden deze bedragen derhalve € 45,50 voor senioren en € 22,75 voor jeugd.
T.a.v Punt 12: Verkiezing bestuur.
Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur, waarna het bestuur kan besluiten tot voordracht.
Tevens kunnen kandidaten worden gesteld door schriftelijke voordracht door 3
verenigingsafgevaardigden, conform art 9 lid 4 van de statuten. In elk geval dient melding of
voordracht plaats te vinden uiterlijk 25 mei 2013. Het profiel vindt U op de site www.knas.nl

Met betrekking tot 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 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 15 mei 2012. 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

