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Aan alle verenigingsbesturen, commissieleden en ereleden van
KNBB District Twente

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de
voorjaarsvergadering 2018 van de KNBB District Twente.
Deze wordt gehouden bij: Partycentrum Rouwhorst
Ootmarsumsestraat 9
7572 AA Oldenzaal
Datum:
Aanvang:

woensdag 16 mei 2018
19.30 uur

Alle stukken voor de vergadering zijn als onderdeel opgenomen in deze uitnodiging.
We wijzen u erop dat voor deze vergadering de verplichting is om aanwezig te zijn of uw
vereniging tijdig vooraf af te melden. Niet aanwezig zijn c.q. niet tijdig afmelden heeft tot
gevolg dat een administratieve heffing zal worden wordt opgelegd.
Lever voor aanvang van de vergadering de geloofsbrief (pagina 3) ingevuld in bij de
secretaris.
Ingezonden stukken en vragen voor de rondvraag kunnen tot uiterlijk 10 mei 2018,
schriftelijk bij het secretariaat ingediend worden.
Indien er bij uw vereniging leden zijn die een 25, 40, 50, 60 of 70 jarig jubileum te vieren
hebben en die hiervoor op de voorjaarsvergadering gehuldigd willen worden, verzoek ik u
voor 6 mei 2018 aan ondergetekende te melden welke personen wij hiervoor kunnen
uitnodigen. Gelieve hiervoor het formulier van de website te gebruiken.
Er op vertrouwend een afvaardiging van uw vereniging op deze vergadering te mogen
begroeten, tekent namens het bestuur:
Met vriendelijke sportgroet,
Han Kleinsman
secretaris KNBB District Twente
Wethouder Nijhuisstraat 61
7545 NB Enschede
e-mail: kleinsman@knbbtwente.nl

KvK nr: 40076842
Rabobank: NL21RABO0317282603

Behandeld door: J.A.M. Kleinsman
Secretaris KNBB Twente
Datum
Referentie

: 25 april 2018
:
Pagina 2 van 3

Agenda voorjaarsvergadering 2018.
1. Opening
2. Mededelingen en Ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Verslag najaarsvergadering 29 november 2017 (Bijlage 1)
5. Financiële verantwoording (Bijlage 2)
Toelichting & Begroting boekjaar 2018/2019 (concept)

6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Wilco Hagemeier, functie – voorzitter.
Aftredend en niet herkiesbaar: Robert Post, functie – penningmeester
Indien er kandidaten zijn voor deze functies, kunnen zij zich schriftelijk melden bij het bestuur.

7. Huldiging jubilarissen
8. Pauze
9. Beleid Bestuur & Algemene Zaken

(reacties en/of opmerkingen op de concepten graag voor 10 mei aanleveren)
•

•

•

•
•

Algemeen
Mededelingen Bestuur
Bespreken en vaststelling huishoudelijk reglement (Bijlage 3, geen wijzigingen))
Competitie
Mededelingen wedstrijdleider competitie
Bespreken en vaststelling district competitiereglement, seizoen 2018-2019 (Bijlage 4)
Persoonlijke kampioenschappen
Mededelingen wedstrijdleider persoonlijke kampioenschappen
Bespreken en vaststelling handboek PK’s, seizoen 2018-2019 (Bijlage 5, geen wijzigingen)
Stand van zaken overleg SBRT
Nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens)

10. Rondvraag
alleen zaken die deze vergadering betreffen

11. Sluiting
getracht wordt om de vergadering rond 22:00 uur te sluiten.

Bestuur KNBB District Twente.
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Geloofsbrief voor de Najaarsvergadering d.d. 16 mei 2018
Namens biljartvereniging:
is/zijn op deze vergadering aanwezig.
Deelnemer stemgerechtigd,
Naam:
:
Functie

:

Adres

:

Woonplaats

:

Bondsnummer

:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelnemer,
Naam:

:

Functie

:

Adres

:

Woonplaats

:

Bondsnummer

:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelnemer,
Naam:

:

Functie

:

Adres

:

Woonplaats

:

Bondsnummer

:

Het is toegestaan om met maximaal drie vertegenwoordigers deze vergadering bij te
wonen. Het is verplicht om met minimaal 1 (één) vertegenwoordiger aanwezig te zijn.
Het verzuim hiervan, om welke reden dan ook, al of niet met bericht van
verhindering, zal worden bestraft met een administratieve heffing van 2 (twee) maal
de bondscontributie zonder afmelding en 1 (één) maal de bondscontributie met
afmelding.
Afmelding dient ten minste 24 uur voor aanvang van deze vergadering plaats te vinden bij
de secretaris van het district (schriftelijk of via e-mail).

