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Aan de onder het district Zuid-Nederland ressorterende leden  
 
Datum:    Kenmerk:   Onderwerp: 
14 november 2018   DZ03/18   Districtsvergadering najaar 2018   
 
 
Geachte leden, 
 
De Taekwondo Bond Nederland nodigt u uit voor een districtsvergadering van district Zuid-Nederland.  
 
Datum : Donderdag 6 december 2018 
Locatie : Café “De Sluis”, Industriekade 58, 6006 SJ  Weert 
Tijdschema : 19:30  tekenen presentielijst 19:45 - 22:00 vergadering 
 
Agenda: 
1 Opening, verkiezing notulencommissie en stemopnamecommissie 
2 Mededelingen en ingekomen stukken 
3 Vaststellen van de notulen van de vorige districtsvergadering 
4. Bespreking agenda van de algemene ledenvergadering 
5. Conform artikel 12 lid 4 en 5 van het districtsreglement ingebrachte voorstellen. 
6. Voorzien in vacatures: 

A) 3 vacante posities voor afgevaardigde door verloop termijn van 1 afgevaardigde en 2 nog openstaande 
posities. Tevens zijn er 10 vacante posities voor reserve afgevaardigde; 

B) Vacante posities districtsbestuur. Door verloop van bestuurstermijn en tussentijds aftreden in het 
voorjaar van 2018 heeft het district momenteel geen bestuur. 

 
Indien u belangstelling heeft voor een van de vacante functies graag mailen naar info@taekwondobond.nl 
Voor informatie omtrent kandidaatstelling attenderen wij u onder meer op artikel 8 van het algemeen reglement 
en artikel 4 van het districtsreglement.  Wegens het momenteel niet aanwezig zijn van een handelingsbevoegd 
districtsbestuur dienen, met inachtneming van de termijnen, agenda voorstellen en kandidaatstellingen ditmaal 
schriftelijk te worden ingediend bij het bondsbureau. Vergeet s.v.p. niet een ontvangstbevestiging te vragen.     
 
Verenigingsleden worden vertegenwoordigd door hun lidrechtspersoon. Persoonlijke leden oefenen zelf hun 
bevoegdheden uit. Ledenrechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun bestuur / directie / eigenaar of 
een door hen schriftelijk gemachtigde.  
Persoonlijke leden, 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. Verdere 
informatie omtrent het aantonen van vertegenwoordigingsbevoegdheid staat in het formulier “opgaaf 
vertegenwoordiger / gemachtigde districtsvergadering” dat is gepubliceerd op de website van de TBN.  
 
Voor toelating tot de vergadering wordt gecontroleerd op bondslidmaatschap, neem dus uw betaalbewijs en 
een identiteitsbewijs mee. 
 
Met vriendelijke groet, 
TAEKWONDO BOND NEDERLAND  
 
Frans Flinsenberg 
Hoofdbestuurslid 


