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Aan alle verenigingsbesturen, commissieleden, ereleden en leden van verdienste van
KNBB District Twente.
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de najaarsvergadering 2022
van de KNBB District Twente.
Deze wordt gehouden bij:

Dans- en Partycentrum Rouwhorst,
Ootmarsumsestraat 9,
7572 AA Oldenzaal.

Datum:
Aanvang:

woensdag 30 november 2022
19.30 uur

In dit schrijven is alleen de uitnodiging en de geloofsbrief bijgesloten.
De overige stukken zullen de binnenkort worden verstuurd.
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.
LET OP: hiervoor gelden de nieuwe regels. Zie ook de opmerking vermeld op de geloofsbrief.
Lever voor aanvang van de vergadering pagina 2 ingevuld in bij de secretaris.
Ingezonden stukken en vragen voor de rondvraag kunnen tot uiterlijk 17 november 2021,
schriftelijk bij het secretariaat ingediend worden.
Er op vertrouwend een afvaardiging van uw vereniging op deze vergadering te mogen begroeten,
tekent namens het bestuur:
Met vriendelijke sportgroet,
Jos Natter
secretaris KNBB District Twente
Deldenerstraat 6-112
7551 AE Hengelo
e-mail: natter@knbbtwente.nl
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Geloofsbrief voor de Najaarsvergadering d.d.
30 november 2022
Namens biljartvereniging:
is/zijn op deze vergadering aanwezig.
Deelnemer stemgerechtigd,
Naam:
:
Functie

:

Adres

:

Woonplaats

:

Bondsnummer

:

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

Deelnemer,
Naam:

:

Functie

:

Adres

:

Woonplaats

:

Bondsnummer

:

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

Het is toegestaan om met maximaal twee 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).

