
Aan de damverenigingen die aangesloten zijn bij de PNHDB. 
 
Alle verenigingen wordt dringend verzocht met tenminste één afgevaardigde (met mandaat) aanwezig te zijn.  
Ereleden en Leden van Verdienste van de PNHDB zijn van harte uitgenodigd. 
Belangstellenden zijn welkom. 
 

Uitnodiging 
Het bestuur van de Provinciaal Noord-Hollandse Dambond (PNHDB) nodigt u hierbij uit tot 
het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, die is vastgesteld op woensdag 5 april 2023,  
aanvang 19.45 uur in De BOKO, Kraakstraat 42 te Zaandam (tel. 075-6312197). 
 

Agenda 
1.    Opening 
2.    Mededelingen en ingekomen stukken 
3.    Bestuursverkiezing (zie toelichting) 
4.    Uitreiking onderscheidingen 
5.    Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 6 april 2022 
6.    a. Jaarverslag secretaris          
       b. Jaarverslag coördinator teamwedstrijden        
       c. Jaarverslag coördinator jeugdzaken        
       d.  Jaarverslag protestcommissie         
       e. Jaarverslag penningmeester         
7.   Verslag kas controlecommissie door K. Kroon (020) en M. Horn (VAD)   
8.   Begroting             
9.   Bestuursbeleid 
10. Samenstelling nieuwe kas controlecommissie: M. Horn (VAD), een lid van DC Zaanstreek  en een  nieuw   
       reserve lid van EDC       
11. Bestuursvoorstellen en damkalender 2023 – 2024 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
Het bestuur streeft naar een eindtijd van uiterlijk 22.30 uur. Daaraan kunt u medewerken door uw eventuele 
opmerkingen c.q. vragen over de schriftelijk uitgebrachte stukken uiterlijk 28 maart 2023 schriftelijk ter kennis 
te brengen van de secretaris. 
 
Bestuursverkiezing: 
Secretaris A.C. van Dijk is aftredend, maar heeft zich bereid verklaard een herbenoeming te willen aanvaarden. 
Coördinator jeugdzaken H. Smit is ook aftredend. Hij heeft  te kennen gegeven zich  niet herkiesbaar te stellen 
voor een tweede termijn.  
Er ontstaat dus een vacature voor coördinator jeugdzaken. 
Bent u degene die wij zoeken of kent u een kandidaat die deze plek wil innemen, dan horen wij dit graag! 

 
Verenigingen die voor een lid een Bondsonderscheidingsteken (40 jaar) dan wel een Oorkonde (onafgebroken 
50 of 60 jaar lidmaatschap) willen aanvragen, dienen deze aanvraag uiterlijk 28 maart 2023  aan het PNHDB-
secretariaat te sturen.  
 
Ook voor personen die 25 jaar lid van de bond zijn en zich op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de promotie van het damspel kunnen clubs een onderscheiding (in de vorm van een oorkonde) 
aanvragen. 

 

 


