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Aan de onder het district West-Nederland ressorterende leden  
 
Datum:    Kenmerk:   Onderwerp: 
15 april 2012   0029/12   Districtsvergadering   
 
Geachte leden, 
 
Hierbij de definitieve agenda voor de jaarlijkse vergadering van district West-Nederland.  
Datum : 23 april 2012 
Locatie : Hotel Van der Valk, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen 
Tijdschema : Tekenen presentielijsten 19.15 – 19.30 uur; vergadering 19.30 – 21.30 uur   
 
Definitieve agenda: 
1 Opening, mededelingen en ingekomen stukken 
2 Verkiezing notulencommissie en stemopnamecommissie 
3 Vaststellen notulen van de districtsvergaderingen 26 mei 2009, 26 mei 2010 en 25 mei 2011 
4 Jaarverslag en financiële verantwoording van en door het districtsbestuur 
5 Verslag van de kascommissie 
6 Voorzien in vacatures, waaronder het voorzien in vacatures in het districtsbestuur 
7 Vaststellen van het jaarplan 
8 Vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar 
9 Bespreking van de agenda van de algemene ledenvergadering  
10 Benoeming van de bondsafgevaardigden van het district 
11 Conform lid 4 en 5 van artikel 12 van het districtsreglement ingebrachte voorstellen.  
 
Verenigingsleden worden vertegenwoordigd door hun lidrechtspersoon (vereniging, sportschool/club, stichting). 
Een lidrechtspersoon wordt vertegenwoordigd door het bestuur, de eigenaar, de directie, of een door hen 
schriftelijk gemachtigde. 
Vertegenwoordigers of gemachtigden dienen aan te tonen vertegenwoordigingsbevoegd te zijn of gemachtigd 
te zijn door iemand die daartoe bevoegd is. Een eventueel standaardformulier hiervoor vindt u op de site van 
de TBN bij “downloads – opgaaf vertegenwoordiger gemachtigde lidrechtspersoon” en dient u samen met de 
hierin genoemde overige bescheiden zoals o.a. uittreksel KvK voor de vergadering te kunnen overleggen.  
Let wel: Alleen de ledenrechtspersonen Papendrecht, Leiden, Seongong, Ki-Sa, Zwijndrecht, Riekebbe en 
Taekyon-Haarlem hebben op de voorgeschreven wijze vooraf opgave gedaan van een vertegenwoordiger c.q. 
gemachtigde. Vertegenwoordigers of gemachtigden van andere clubs zullen dit dus alsnog voor de vergadering 
moeten aantonen d.m.v. uittreksel KvK en indien van toepassing een machtiging waaruit blijkt dat men de 
lidrechtspersoon mag vertegenwoordigen en identiteitsbewijzen van de machtiginggevers.  
   
Nadere informatie omtrent formele vereisten voor kandidaatstelling voor de diverse vacante functies, zoals 
bestuurslid of bondsraadafgevaardigde, is terug te vinden in o.a. artikel 8 van het algemeen reglement en de 
artikelen 4 en 10 van het districtsreglement.  
 
Persoonlijke leden, vertegenwoordigers of gemachtigden dienen aan te kunnen tonen betalend TBN lid 
te zijn. Neem dus uw betaalbewijs 2012 en een identiteitsbewijs mee. 
 
Met vriendelijke groet, 
TAEKWONDO BOND NEDERLAND 

 
H.M. van Keulen 
Bondsdirecteur 


