TAEKWONDO BOND NEDERLAND – DISTRICT NOORD-OOST
Postbus 4360
2003 EJ Haarlem
www.taekwondobond.nl
info@taekwondobond.nl

Aan de onder het district Noord-Oost Nederland ressorterende leden
Datum:
28 mei 2021

Kenmerk:
0004/21/dn

Onderwerp:
Districtsvergadering

Geachte leden,
Hierbij de definitieve agenda voor de districtsvergadering van district Noord-Oost Nederland.
Datum en tijd
: Donderdag 10 juni 2021
Tijdschema
: 19:15 uur tekenen presentielijst
19:30 aanvang vergadering
Locatie
: Randstad 21-14, 1314 BL Almere
Definitieve agenda:
1
2
3
4
5
6
7

Opening, verkiezing notulencommissie en stemopnamecommissie
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen van de notulen van de vorige districtsvergadering
Voorzien in vacatures
Verkiezing van de bondsafgevaardigden van het district
Bespreking van de agenda van de algemene ledenvergadering
Conform artikel 12 lid 4 en 5 van het districtsreglement ingebrachte voorstellen.

Verenigingsleden worden vertegenwoordigd door hun lidrechtspersoon. Persoonlijke leden oefenen zelf hun
bevoegdheden uit. Ledenrechtspersonen worden 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.
Ledenrechtspersonen, persoonlijke leden, vertegenwoordigers of gemachtigden dienen aan te kunnen tonen
hun bondscontributie 2021 te hebben betaald en vertegenwoordigingsbevoegd te zijn of gemachtigd te zijn
door iemand die daartoe bevoegd is. Verdere info omtrent het aantonen van vertegenwoordigingsbevoegdheid
staat in het formulier “opgaaf vertegenwoordiger / gemachtigde districtsvergadering” dat is gepubliceerd op de
website van de TBN.
Voor vereisten omtrent kandidaatstelling voor de diverse functies attenderen wij u onder meer op artikel 8 lid 1
t/m 5 van het algemeen reglement en artikel 4 lid 3 en artikel 10 lid 2 van het districtsreglement.
Eventuele kandidaatstellingen dienen, met inachtneming van de termijnen, vooraf schriftelijk te worden
ingediend bij het bondsbureau. Vergeet s.v.p. niet een ontvangstbevestiging te vragen.
Voor toelating tot de vergadering wordt gecontroleerd op bondslidmaatschap, neem dus uw betaalbewijs en
een identiteitsbewijs mee. In verband met coronabeperkingen zoals een verplichte reservering dient men zich
uiterlijk dinsdag 8 juni aan te melden met naam en bondslidnummer via info@taekwondobond.nl
Wij attenderen u tevens op de verplichte onderstaande gezondheidscheck.
Met vriendelijke groet,
TAEKWONDO BOND NEDERLAND

H.M. van Keulen
Bondsdirecteur
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