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Aan de onder het district Zuid-Nederland ressorterende leden

Datum: 10-11-2017 Onderwerp: Bijzondere Districtsvergadering najaar 2017

Geachte leden,

Het bestuur van District Regio Zuid van de Taekwondo Bond Nederland nodigt u uit voor een Bijzondere 
Algemene Leden Vergadering (BALV), daar de vergadering de vorige keer helaas geen doorgang kon 
vinden.

Datum: donderdag 23 november 2017
Locatie: Café “De Sluis “, Industriekade 58 6006 SJ te Weert 
Tijdschema: 19:30 uur tekenen presentielijst

19:45 – 22:00 uur vergadering

Agenda:
1. Opening BALV
2. Verkiezing Notulencommissie en stemopnamecommissie
3. Mededeling en ingekomen stukken
4. Vaststellen van de notulen van de vorige districtsvergadering
5. Openstaande zaken ALV juni: herexamen 1e dan en breektest
6. Voorstel: onderzoeken mogelijkheid voor 3 opeenvolgende bestuurstermijnen districtsbestuur
7. Bespreken van de agenda van de ALV
8. Jaarverslag van het districtsbestuur
9. Financiële verantwoording door het districtsbestuur
10. Voorstel: oprichten ‘commissie regiotrainingen’ en ‘commissie districtstoernooi’
11. Vaststellen van het jaarplan
12. Vaststellen van begroting voor komend boekjaar
13. Het voorzien in openstaande vacatures: 

A) Afgevaardigde, daar de termijn van Erik van de Weide verloopt.
B) Reserveafgevaardigde, waarvoor momenteel 11 vacatures zijn. 
C) Bestuurslid, daar er ruimte is voor twee extra bestuursleden en de termijn van twee verloopt in juni 

2018. 
Indien u belangstelling heeft voor een van deze functies graag mailen naar: bestuur@tbnzuid.nl. 
Lees artikel 8 Algemeen reglement en artikelen 4 en 10 districtsreglement. Indien gewenst: er is een 
word document voorhanden dat men kan invullen indien met zich verkiesbaar wil stellen.

Verenigingsleden worden in hun district vertegenwoordigd door hun lidrechtspersoon. Persoonlijke leden 
oefenen zelf hun bevoegdheden uit. Ledenrechtspersonen worden in hun district vertegenwoordigd door hun 
bestuur of hun directie, of een door hen schriftelijk gemachtigde. Sportscholen en stichtingen worden 
vertegenwoordigd door hun eigenaar, hun directie, hun bestuur of een door hen schriftelijk gemachtigde. 
Vertegenwoordigers of gemachtigden dienen aan te kunnen tonen betalend TBN lid te zijn en 
vertegenwoordigingsbevoegd te zijn of gemachtigd te zijn door iemand die daartoe bevoegd is. Zoals 
besproken kunnen de ledenrechtspersoon een formulier downloaden van de TBN site waarmee de daartoe 
bevoegden vooraf kenbaar dienen te maken wie het lidrechtspersoon op de districtsvergadering 
vertegenwoordigt.
Voor toelating tot de vergadering zal gecontroleerd worden op bondslidmaatschap, neem dus uw 
geldig betaalbewijs en een identiteitsbewijs mee.

Met sportieve groet,
TAEKWONDO BOND NEDERLAND DISTRICT ZUID-NEDERLAND
Mike Fox
Ian Baetsen
Mark Pluijmakers
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