
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de KNHS, Regio 
Zuid Holland  
 
Datum: 16 juni 2008 
Plaats: Het Wapen van Alblasserdam te Alblasserdam. 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
De aanwezigen tekenden de presentielijst. 
 
1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom op deze vergadering en licht toe waarom 
deze vergadering. 

 
2. Ingekomen stukken. 
Geen. 

 
3. Vaststelling statuten. 
I.v.m.statutenwijziging van de KNHS moet de regio haar statuten aanpassen en aan de KNHS worden 
aangeboden ter controle. 
Op 26 juni wordt dit in een bestuursvergadering van de KNHS behandeld. 
Er worden geen problemen verwacht. 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 21 april jl zijn de wijzigingen toegelicht. 
De statuten zijn door een vestiging in Utrecht gemaakt, vandaar dat er in de statuten staat dat de zetel 
van de Regiovereniging in Utrecht is gevestigd. 
 
 

 
4. Rondvraag voor de afgevaardigden van de verenigingen. 
Dhr. H.Richardson vraagt; Als de KNHS zich vasthouden aan de KNHS statuten , wat dan 
Dhr. T.v.d. Meer; De statuten zijn niet tegenstrijdig met de KNHS statuten en verwacht dan ook geen 
problemen. 
Er zijn verder geen vragen over de statuten en worden bij deze goed gekeurd. 
 

 
5. Wat verder ter tafel komt voor de overige aanwezigen. 
De afgevaardigde van LR de Beyaert heeft vernomen dat de indoor kampioenschappen op zondag 
worden verreden en is daar niet erg blij mee. 
Dhr. T.v.d. Licht toe waarom en hoe dit tot stand is gekomen. 
Volgens de voorzitter van LR de Beyaert is dit in strijd met de regels van de KNHS. 
Dhr. T.v.d. Meer; de Regio en de Kringen zijn zelf bevoegd hoe en wanneer de kampioenschappen 
worden verreden. 
In de Algemene Leden Vergadering van 23 april 2007 heeft de meerderheid voor de zondag gekozen. 

 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 20:20 de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.  
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