
K.N.W.U. DISTRICT ZUIDWEST NEDERLAND 
Interim secretaris Marinka van Teeffelen-Hendrikx 
Ruys de Beerenbrouckplein 71 
4902 VL Oosterhout 
Tel. 0642301833 
Email: knwuzw@gmail.com 
_________________________________________________________________________________ 
Aan: Persoonlijke leden, ereleden, juryleden, verenigingen, stichtingen, en overige 
organisatoren.  
 
 
Betreft:   Uitnodiging algemene ledenvergadering 

  District Zuid-West Nederland. 
 
Door middel van deze brief wordt U uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van het District 
Zuid-West Nederland. Deze zal worden gehouden op  donderdag  17 september 2020  in de Schutterij 
van  Zaal Donkenhof  Roosendaalsestraat 61 te Wouw aanvang 19.00 uur. 
 

Agenda: 
 
 
1. Opening en huldiging Nederlands Kampioenen 2019 uit ons district; 
2. Mededelingen en ingekomen stukken; 
3. Verslag: algemene ledenvergadering 14 november 2019 
4. a verslag van de secretaris 

b verslag van de penningmeester 
c verslag van de kascontrolecommissie 
d benoeming kascontrolecommissie 2020 
e jaarrekening 2019  

5. Mededelingen van de sport technisch districtscoördinator; 
6. Mededelingen van de consul; 
7. Mededelingen van de district jeugdcoördinator; 
8. Voorstellen K.N.W.U.-congres 19 november 2020 voorstellen kunnen tot uiterlijk 15 oktober 

2020 worden ingediend bij de secretaris van het district; 
9. Bart Durinck is voor 1 jaar als interim voorzitter aangesteld. Anja de Bont heeft zich als 

kandidaat opgegeven om deze vrijgekomen functie van voorzitter in te vullen. Vanaf 26 maart 
is Anja al actief als interim voorzitter. 
Anja wordt namens het huidige districtsbestuur als kandidaat voorgesteld. Artikel 15 van het 
districtsreglement geeft aan dat tegenkandidaten voor de functie voorzitter zich tot 5 weken 
voor de voorjaarsvergadering ( tot 13 augustus 2020) kunnen melden bij de secretaris. 

10. Het districtsbestuur stelt Theo van de Kar voor om zijn functie als penningmeester voort te 
zetten. Tot heden heeft het bestuur nog geen kandidaat kunnen vinden om zitting te nemen in 
het districtsbestuur die dan als penningmeester willen gaan functioneren. 

11. Het bestuur zoekt tevens een bestuurslid voor in het districtsbestuur plaats te nemen en dan 
de functie secretaris te gaan vervullen. Marinka van Teeffelen- Hendrikx heeft zich als 
kandidaat gemeld en is vanaf 26 maart actief als interim secretaris. Kandidaten voor 
bestuurslid onder punt 10 en 11  kunnen zich voor 15 september a.s. melden bij de secretaris. 
Zie artikel 12 van het districtsreglement. 

12. Rondvraag; 
13. Sluiting 
 
Gaarne bij verhindering af te melden bij de secretaris van het district Marinka van Teeffelen-Hendrikx 
 en aanmelden wanneer je aanwezig kunt zijn. 
 
In verband met de nieuwe regels rondom corona moet u zich aanmelden om aanwezig te zijn. 
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Aanmelden kan, via de mail, tot 1 september 2020 bij de secretaris. 
 
Marinka van Teeffelen-Hendrikx 
Secretaris district Zuidwest Nederland KNWU 
knwuzw@gmail.com  
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