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

 
 
 

 
      Betreft    ALV 2010                           referentie    L.Quant                            datum    14 mei 2010                                 
       
 
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 12 juni 2010 om 13.00 uur in 
het KLM Sportcentrum 

Wimbledonpark 2 
1185XN 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 
 
Het bondsbestuur nodigt u tevens van harte uit voor de lunch (12.00 uur).  
In verband met de reservering verzoeken wij u om door middel van het bijgevoegde formulier voor  
4 juni 2010 aan te geven of  u gebruik wilt maken van de lunch. 
 
Hieronder vindt u de voorlopige agenda.   
Agendapunten kunnen tot en met vrijdag, 21 mei worden ingediend bij het KNAS bondsbureau. 
De definitieve agenda met bijlagen zal 2 weken voor de vergadering worden verstuurd. 
  
Voorlopige agenda: 
 

1. Appèl nominaal 
2. Vaststelling quorum 
3. Mededelingen  
4. Ingekomen post  
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5. Vaststellen agenda 
6. Verslag ALV van 13 juni 2009 
7. Jaarverslag secretaris over het bondsjaar 2009  
8. Financieel verslag over 2009 
9. Verslag van de kascommissie 
10. Terugblik op 6 jaar voorzitterschap 
11. Verkiezing bestuursleden   
12. Evaluatie beleid 
13. Integrale subsidieaanvraag 2011 (informatief) 
14. Vaststellingen revisies handboek schermer 
15. Vaststelling contributie 2011 
16. Leden van verdienste 
17. Rondvraag 
18. Sluiting 

 
Toelichting op de agenda: 
 
Punt 10: verkiezing bestuursleden 
Kandidaten voor deze posten worden verzocht dit schriftelijk te melden op het bondsbureau, voor 21 
mei 2010. 
Adres Bondsbureau KNAS, Postbus 10101, 5420 GA Rosmalen, fax 073-5280068 
 
Punt 16: rondvraag  
Schriftelijke vragen voor de rondvraag dienen  uiterlijk op 21 mei 2010 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 21 mei 2010 schriftelijk door ten minste 5 verenigingen bij het bondsbestuur zijn ingediend.  
Adres Bondsbureau KNAS, Postbus 10101, 5420 GA Rosmalen, fax 073-5280068 
 
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 12 juni 2010. 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,  
Lilian Quant, secretaris a.i. 
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Deelname aan de lunch (12.00 uur) voorafgaande aan de ALV op 12 juni 2010. 
 

 Naam  Maakt wel / niet gebruik 
Verenigingsafgevaardigde:  
 
 
 
 

 Wel / niet * 

Reserve 
Verenigingsafgevaardigde:  
 
 
 
 

 Wel / niet * 

 
*: Doorhalen wat niet van toepassing is. 


	Voorgestelde agendapunten

