Beste verenigingsbestuurders,
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Regioraad. Naast de
verplichte verantwoording over het kalender jaar 2018 willen we graag met u samen
kijken naar het komende seizoen 2019 – 2020 en de ALV van de KNZB die gehouden
wordt op vrijdag 12 april 2019.

Locatie en tijdstip:
Woensdag 27 maart 2019
Inloop vanaf 19.00 uur
Aanvang vergadering 19:30 uur
De Commanderie, Rielseweg 861, 5032 SB Tilburg

Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening.
Mededelingen met betrekking tot deze vergadering.
Notulen van de Regio Raas Zuid d.d. 28 maart 2018.
Commissies: Verslagen over 2018 en vooruitblik 2019.
Financieel verslag van het jaar 2018 en vooruitblik 2019.
Bestuur.
a. Bestuursverkiezing.
b. Benoeming commissieleden.
7. Onderscheidingen.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
We hopen u allemaal weer te ontmoeten in Tilburg.
Namens het regiobestuur,

Henny van de Beek
Secretaris
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Bijlage 1 Bestuursverkiezing 2019

Bestuursverkiezing:
Het regiobestuur kan volgens het huishoudelijk reglement uit maximaal 9 personen
bestaan. Momenteel zijn 8 zetels bemenst en is 1 zetel niet ingevuld.
-

De vicevoorzitter, de heer Henk ten Voorde, wil op 27 maart terugtreden als
vicevoorzitter van het regiobestuur Zuid. Vicevoorzitter was een tijdelijke functie
en deze wordt naar de toekomst niet meer ingevuld.

−

Mevrouw Anita Popelier met de taak Synchroonzwemmen is volgens het
rooster aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Momenteel is deze functie
vacant.

−

De heer Kees Verhulst met de taak Wedstrijdzwemmen is volgens het rooster
aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Momenteel is deze functie vacant.

Ingevolge artikel B2.3.4 van het huishoudelijk reglement maakt het Regiobestuur een
voordracht van de door de Regioraad te benoemen leden van het Regiobestuur. Elk lid
kan tot uiterlijk 7 dagen vóór de betreffende Regioraad schriftelijk andere kandidaten
voordragen voor de te vervullen bestuursfuncties mits deze kandidatuur
medeondertekend is door ten minste twee andere leden. Een kandidaatstelling vanuit
de leden moet vergezeld gaan van een door de kandidaat ondertekende
bereidverklaring. Elke vereniging is één lid van de KNZB.
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