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Secretariaat Afdeling 9: Karel Doormanstraat 26-A, 7461 ER, Rijssen | ) 06-16673702 | *  secretaris@afdeling9.nl 
 
 
 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost-Nederland 
 
 
 

Rijssen, 8 januari 2019 
 
Aan de besturen van: De Kringen (kiesmannen), Verenigingen, Financiële begeleidingscommissie, 
Jeugdcommissie, Lossingscommissie, Vervoerscommissie, Dagfondclub Achterhoek-Twente, Midfondclub 
Afdeling 9, VNCC, Fondunie 2000, en Goudenspeldragers Afdeling 9. 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. De 
vergadering zal worden gehouden op dinsdag 12 februari a.s. in Zalencentrum de Gebrande Waateren, 
Goorsestraat 15 te Hengevelde. Aanvang 20.00 uur. 
 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Appél Kiesmannen 
3. Notulen ledenvergadering 5 november 2018. 
 Zie bijlage. 
4. Nieuwe spelgebieden Afdeling 9 
 Zie pagina 2 en de bijlages. 
5. Wijzigen statuten en huishoudelijk reglement Afdeling 9 

Zie pagina 2. 
6. Opheffen bestaande kringen en cc’s 
 Zie pagina 2. 
7. Vliegprogramma 2019 

Zie bijlage. 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendementen zijn in te leveren tot en met zaterdag 2 februari a.s. bij de secretaris van de afdeling. 
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Bijlage agendapunt 4. “Nieuwe spelgebieden”. 
In de bijlage vindt u ons definitieve voorstel voor de nieuwe spelgebieden van onze afdeling. We hebben 
in dit voorstel zoveel mogelijk de reacties die zijn binnengekomen op ons eerste voorstel proberen te 
verwerken. Helaas is het ons niet gelukt om met alle wensen rekening te houden. Als bestuur zijn we van 
mening dat dit voorstel recht doet aan hetgeen is afgesproken en leeft in onze afdeling. 
Met het nieuwe voorstel kunnen wij naar verwachting zeker de komende 10 jaar weer verder. Op dit 
moment is de realistische verwachting dat het ledenaantal jaarlijks 4% zal afnemen. De nieuwe cc’s zijn 
hierop berekend. 
We stellen verder voor om onze afdeling niet in noord-zuid te verdelen. Voor de dagfondvluchten zal er 
op de voorjaarsvergadering van 7 maart een spel worden voorgesteld waaruit de punten worden gehaald 
voor de Nationale kampioenschappen. Wanneer u als vereniging en/of cc nog een extra spel wenst is het 
mogelijk dat u onderling een samenspelen, stedenspel of iets dergelijks in het leven roept waaruit u een 
eigen aanvullend spel speelt. 
Mocht u zich niet kunnen vinden in ons voorstel dan kunt u als vereniging of kring een amendement 
indienen tot en met zaterdag 19 januari a.s. We verzoeken u dringend om uw eventuele amendement met 
een onderbouwd alternatief  in te leveren met de mogelijkheid erbij hoe het e.e.a. naar uw inzicht wel 
naar uw wens kan worden ingedeeld. Onderbouwde amendementen zullen worden behandeld tijdens de 
ledenvergadering van 28 januari a.s. 
Tijdens de ledenvergadering van 5 november 2018 is afgesproken dat alle leden uit dezelfde woonplaats 
in dezelfde cc zullen worden ingedeeld. Dit betekend dat er meer splijtleden in onze afdeling zullen 
ontstaan. In de bijlage treft u een overzicht met de splijtleden uit de nieuwe voorgestelde indeling. We 
hebben hierin aangegeven welke leden dispensatie krijgen om met hun eigen vereniging te kunnen blijven 
meespelen en welke splijtleden er worden ingedeeld in het spelgebied waar ze thuishoren. We willen 
hierbij opmerken dat de verleende dispensatie komt te vervallen zodra het betreffende lid veranderd van 
vereniging. Vanaf dat moment zal hij/zij worden ingedeeld in de cc waar hij/zij thuishoort. Ook op de 
splijtleden is het mogelijk om tot en met 19 januari a.s. een onderbouwd amendement in te dienen. 
 
Bijlage agendapunt 5. “Wijzigen statuten en huishoudelijk reglement Afdeling 9”. 
Een herindeling van onze afdeling brengt een aanpassing van onze statuten en huishoudelijk reglement 
met zich mee. Wanneer het voorstel van de nieuwe spelgebieden wordt aangenomen dan willen wij 
tijdens onze voorjaarsvergadering op 7 maart a.s. een voorstel brengen om onze statuten en huishoudelijk 
reglement aan te passen op de nieuwe indeling. 
Een belangrijk punt voor de aanpassing van onze statuten en huishoudelijk reglement is hoe wij in de 
toekomst zullen omgaan met de afgevaardigden op onze ledenvergaderingen en de wijze waarop er 
voortaan gestemd zal worden. Het is nodig om onze reglementen op dit punt aan te passen omdat de 
kringen zullen verdwijnen met de invoering van de nieuwe spelgebieden. 
Het bestuur stelt voor om in de toekomst te gaan vergaderen met de verenigingen. We stellen voor om 
per vereniging twee afgevaardigden te benoemen en een reserve afgevaardigde. Van deze afgevaardigden 
is één persoon de woordvoerder en degene die de stemmen namens de vereniging uitbrengt. Als bestuur 
stellen wij voor om het aantal stemmen per vereniging vast te stellen op één stem per vijftien leden. Bij 
meer dan vijftien leden krijgt een vereniging op dezelfde wijze zoals nu ook gebeurd een extra stem. Dit 
houdt in dat wanneer de deler groter is dan de helft de vereniging een extra stem krijgt tijdens de 
vergadering. Bijvoorbeeld, tot 22 leden is één stem en vanaf 23 leden is twee stemmenenz. 
Wanneer de vergadering akkoord gaat met dit voorstel dan zullen wij een voorstel voor het wijzigen van 
de statuten en het huishoudelijk reglement hierop uitwerken. Deze wordt dan op ledenvergadering van 7 
maart a.s. behandeld zodat wij dan vanaf de ledenvergadering in november 2019 met de verenigingen 
gaan vergaderen. Tot die tijd blijft het kiesstelsel per kring van kracht en kunnen wij zorgdragen voor het 
passeren van akten bij de notaris. 
 
Bijlage agendapunt 6. “Opheffen bestaande kringen en cc’s”. 
Wanneer het voorstel voor nieuwe spelgebieden in onze afdeling wordt aangenomen betekend dit dat de 
bestaande kringen en cc’s zullen verdwijnen. Het bestuur stelt voor om de bestaande kringen en cc’s op 
te heffen en de overgebleven financiën naar rato van het aantal leden in de nieuwe cc te laten vloeien 
zodat er een startkapitaal voor de nieuwe cc ontstaat. Het advies daarbij is om dit in goed onderling overleg 
tussen de cc’s te laten plaatsvinden. 


