
TAEKWONDO BOND NEDERLAND 
Postbus 4360 

2003  EJ  Haarlem 

www.taekwondobond.nl 

info@taekwondobond.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPGAAF VERTEGENWOORDIGER / GEMACHTIGDE DISTRICTSVERGADERING 
 
 
Naam lidrechtspersoon:         Aansluitnummer TBN: TV   
 
Ondergetekende(n): 
 
De heer/mevrouw (naam)         , (functie)      ,    
 
geboren te (geboorteplaats)       op (geboortedatum)      
  

 
De heer/mevrouw (naam)         , (functie)      ,    
 
geboren te (geboorteplaats)       op (geboortedatum)      
 
 
De heer/mevrouw (naam)         , (functie)      ,    
 
geboren te (geboorteplaats)       op (geboortedatum)      
 

ten deze handelend in de hoedanigheid van zelfstandig / gezamenlijk * bevoegd bestuurder(s) of eigenaar(s) of directie van 

bovenstaande lidrechtspersoon, verklaren dat vertegenwoordigingsbevoegd is of geeft/geven hierbij last en volmacht aan:  
          (* doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 
1. De heer/mevrouw (naam)         , (TBN lidnummer)    ,    
 
geboren te (geboorteplaats)       op (geboortedatum)       
 
2. De heer/mevrouw (naam)        , (TBN lidnummer)    ,    
 
geboren te (geboorteplaats)       op (geboortedatum)       
 
3. De heer/mevrouw (naam)        , (TBN lidnummer)    ,    
 
geboren te (geboorteplaats)       op (geboortedatum)       
 
om bovenstaande lidrechtspersoon te vertegenwoordigen op de districtsvergaderingen van de TBN en in dat kader stemrecht 
uit te oefenen en overigens al datgene te doen wat in dat kader nuttig en/of noodzakelijk mocht blijken. Verstrekking van deze 
opgaaf geldt tot herroeping, waarvan door de lidrechtspersoon alsdan mededeling zal worden gedaan aan de TBN. 
 
Getekend te (plaats)       op (datum)     
 
 

 
 
 
(naam & handtekening)   (naam & handtekening)   (naam & handtekening)  
 

Recent uittreksel KvK mee sturen waaruit blijkt dat ondertekenaars bevoegd zijn de lidrechtspersoon te 
vertegenwoordigen en kopie ID bewijs ondertekenaars.  
 
De lidrechtspersoon en de vertegenwoordiger op de districtsvergadering moeten de bondscontributie van het lopende jaar 
hebben voldaan om hun rechten uit te kunnen oefenen.  
Deze opgaaf laat onverlet het recht van een ander, die aan de reglementaire vereisten voldoet, om de lidrechtspersoon te 
vertegenwoordigen. Deze moet onomstreden kunnen aantonen vertegenwoordigingsbevoegd te zijn d.m.v. ID bewijs, recent 
uittreksel KvK en indien noodzakelijk en/of van toepassing eventuele machtiging en kopie ID bewijs machtiginggevers. 
Indien meerderen personen verschijnen die bevoegd zijn de lidrechtspersoon te vertegenwoordigen prevaleren de personen in 
volgorde van deze opgave en vervolgens pas eventuele anderen, dit laatste verder ter beoordeling van de voorzitter van de 
vergadering.  Een lidrechtspersoon kan tijdens de vergadering uiteindelijk maar door één persoon worden vertegenwoordigd. 


