
Uitnodiging voorjaarsvergadering 

Aan:  Besturen aangesloten verenigingen    Datum: woensdag 11 mei 2022 

        Ereleden      Plaats: Burg. Buining Sportpark  

                                                                                           BV’ 75  Leusden            

                    Aanvang: 20.00 uur 

Agenda: 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen ledenvergadering d.d. 3 november 2022 

4. Besluitenlijst 

5. Jaarverslag secretaris 

6. Financiën: 

a. Voorstel vernieuwing website van het district 

b. Begroting 2022/2023 

c. Vaststelling contributie 2022/2023. Het bestuur stelt voor om contributie 

vast te stellen volgens de onderstaande bedragen:                                      

Senioren avondcompetitie € 18.= ; senioren dag-competitie € 18.=;  

senioren dag- en avondcompetitie € 30.= en jeugdleden € 10,.= 

d. Verslag FAC resultatenrekening 2019-2020 en 2020-2021 

e. Verkiezing leden FAC. Graag aanmelding nieuwe leden voor het FAC  

 

     7.  Voorjaarsvergadering KNBB  

8. Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar O. van der Meer, voorzitter. 

Het bestuur stelt voor om G. Hoogerduijn te kiezen in de functie van voorzitter. 

Periodiek aftredend en  herkiesbaar L. Albers, wedstrijdleider PK en H. Albers, 

arbiters-coördinator. 

Art. 11 lid 2 der statuten luidt: Tot uiterlijk drie weken voor de districtsvergadering,  

waarin in de bestuur vacatures dient te worden voorzien, kunnen door het 

districtsbestuur of door tenminste twee verenigingen kandidaten worden voorgesteld. 

 

9. Website district.  

10. Voorstellen bestuur. 

11. Bekrachtiging voorstellen wedstrijdleidersvergadering van 20 april 2022  

Stemming over de vijf afzonderlijke items van de enquête van de WBO Zie 

toelichting. 

12. Behandeling voorstellen door verenigingen ingediend.  

13. Uitreiking prijzen competitie 2021/2022. Niet afgehaalde prijzen komen te 

vervallen. 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

Voor aanvang van de vergadering dient iedere vereniging de geloofsbrieven in te leveren 

en de presentielijst te tekenen. 

Elke vereniging is verplicht zich te laten vertegenwoordigen door minimaal één 

bestuurslid, die de vergadering tot aan de rondvraag dient bij te wonen.  



Bij in gebreke blijven hiervan kan de vergadering, op voorstel van het bestuur, de 

betreffende vereniging een heffing wegens administratief verzuim opleggen. 

Toelichting agendapunt 11: 

Bij de vergaderstukken is de uitslag van de door de WBO uitgevoerde enquête 

bijgevoegd met daarbij de zienswijze van het bestuur/wedstrijdcommissie over de 

haalbaarheid c.q. uitvoerbaarheid van de diverse items. 

Alle verenigingen dienen hiervan nota te nemen alvorens tot een goed stemadvies te 

kunnen komen. Tijdens deze vergadering zal er geen inhoudelijke discussie worden 

gevoerd over de in stemming gebrachte items. 

 

 


