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In verband met het op dat moment geldende Covid Protocol is de vergadering virtueel gehouden. 

 

De vergadering ging akkoord met het stemmen per computer. 

Opening. 

Voorzitter Leon Pijnappel opende de vergadering en gaf uitleg over de stemprocedure. 

4 Vaststelling agenda 

De agenda werd zonder wijzigingen vastgesteld 

1 Appel nominaal. 

Aanwezigen: 

 



Later aangemeld: Liesbeth Oskamp (pers. lid)  

Sjunior Schroyen  (De Jordaan) 

 

2.Mededelingen 

Dit jaar wordt in November een 2e ALV gehouden, doel is vooral om het jaarplan door te spreken. Vooraf 

zal via regio bijeenkomsten e.e.a. vast worden doorgenomen. 

Er is een vraag gekomen hoe het verder gaat met de uitgebreide enquête die de Strategie en Innovatie 

Commissie heeft doen uitgaan. Het bestuur is nog bezig met het kijken naar de haalbaarheid van 

sommige voorstellen die hieruit zijn voortgekomen. 

De opleiding schermleraren is qua fysieke bijeenkomsten volledig tot stilstand gekomen en zal mogelijk 

nog geruime tijd lastvinden van de Covid maatregelen. Besloten is om de cursisten een certificaat te 

geven voor al die modules die ze al met succes hebben doorlopen. Dit voorkomt dat wanneer de 

opleidingen weer opgestart worden, zaken dubbel worden gedaan. Men heeft de keus om dan alsnog 

een praktijkexamen af te leggen, danwel het bij de certificaten te laten. 

De Covid enquête die is rondgestuurd heeft het bestuur doen besluiten om 2 zaken aan te pakken. 1. Er 

komt een noodfonds om verenigingen waarvan het bestaan in gevaar komt te helpen dit te voorkomen. 

2. Er zal worden gewerkt aan een plan om wanneer de pandemie voorbij is, zo veel mogelijk schermers 

weer terug te winnen. 

Een woord van dank aan alle trainers en begeleiders tijdens de jeugd WK in Cairo, die onder de Covid 

problemen gebukt ging en waarbij voor Nederland de zaak nog moeilijker werd door het plotselinge 

overlijden van Robb van Winden. 

Vervolgens felicitaties aan Bert van de Flier die zich sinds 28 Maart j.l. Officier in de orde van Oranje-

Nassau mag noemen. De onderscheiding werd uitgereikt door de Nederlandse Ambassadeur in Frankrijk 

die daarvoor speciaal uit Parijs naar Bretagne kwam. Hij werd vergezeld door de Consul en de lokale 

Burgemeester. Van KNAS-zijde waren Leon Pijnappel, Teun Plantinga, Wiebe Mokken en Etienne Van 

Cann aanwezig. 

Ook felicitaties aan Bas Verwijlen met zijn deelname aan de OS in Tokyo. 

Het bestuur draagt Rob Wolthuis voor als erelid. Bert van de Flier legt uit waarom Rob hier volgens het 

bestuur voor in aanmerking komt.  1 van de drie Internationale A scheidsrechters. 2. Delegatieleider bij 

veel Internationale toernooien. 3. Was Vicevoorzitter van de KNAS. 4. Lid scheidsrechtercommissie van 

de Europese Schermbond. 5. Voorzitter van de Toetsingscommissie. Vervolgens vraagt Bert de 

vergadering of men via stemming hiermee akkoord gaat. Rob wordt door de vergadering via de 

stemming tot erelid benoemd. 

De Jeugd equipecompetitie: 

Teun Plantinga geeft uitleg over de stand van zaken rond de Jeugd Equipe Competitie. 

Men had graag snel willen beginnen, maar daar steekt de pandemie een stokje voor. Zodra het weer kan 

gaan we starten met een pilot. Er is een website aangemaakt. jec.knas.nl daar staat nu nog weinig op, 



maar dat zal vanzelf gaan veranderen. Men kan straks via Onze Relaties aanmelden. Er is een button 

aangemaakt op de webpage waar men op kan klikken als men belangstelling heeft, of meer wil weten. 

Ron Driessen (Treville) vraagt of er nog verder overleg komt met verenigingen. Dat is zeker het geval. Er 

zijn al de nodige gesprekken geweest met de clubs, maar er komen er nog meer, bij voorkeur met een 

hele boel clubs tegelijk. Er wordt straks een conceptreglement gemaakt dat n.a.v. de ervaringen die 

worden opgedaan verder zal worden aangevuld. 

Werner de Koninck (Fencing Ermelo) vraagt of er veel positieve respons is. Teun Plantinga bevestigt dit. 

Teun legt uit dat we een app hebben ontwikkeld die men kan downloaden er waarmee men treffer voor 

treffer het verloop van de partijen kan zien. 

Vervolgens wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de Maîtres van Oeveren en van 

Winden die ons dit jaar zijn ontvallen. 

3. Ingekomen post. 

Brief van SCA, La Prime, Fencing Club Almere en Delft Fencing Club. 

De hierin gestelde vragen worden bij de betreffende onderwerpen beantwoord. 

 

5. Verslag ALV 2020. 

Na stemming wordt het verslag goedgekeurd. 

6. Jaaroverzicht 2020. 

Vraag Wiebe Mokken (erelid) Jaarverslag geeft verschil aan in aantallen leden. Welk aantal is correct? 

Leon Pijnappel stelt dat dit ook een vraag van La Prime was en legt uit waar het verschil in zit, n.l. 

actieve leden voor 2020 was dat 2230 en voor2021 is dat 2075.   Dat is niet hetzelfde als leden die 

gedurende het jaar lid zijn geweest. Dat zijn er 3038 en in 2020 waren het er 2626. Doordat in december 

veel leden al zijn opgegeven, dan wel afgevoerd is het aantal op 1 januari gelijk aan dat van 31 

december, n.l. 2075 

Na stemming wordt het verslag goedgekeurd. 

11. Toelichting besluitvorming gebruik Registeraccountant. 

Leon Pijnappel deelt mee dat de firma Astrium de nieuwe accountant is geworden. Zoals afgesproken op 

de vorige ALV is deze wisseling en de keuze van de nieuwe accountant in overleg met de Financiële 

Commissie tot stand gekomen. 

8. Verslag Financiële Commissie. 

De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd. De Financiële Commissie heeft ook naar de 

jaarrekening gekeken en adviseert de vergadering om het bestuur decharge te verlenen.  



Melle Berg (Financiële Commissie) geeft nog een toelichting. Hij onderschrijft nogmaals dat men zeer 

tevreden is met de accountant en de penningmeester. Administratie is zeer inzichtelijk en het 

bondsbestuur gaat verstandig met alle omstandigheden van het moment om.  

7. Jaarrekening 2020 

Michiel Uitdehaag (La Prime) toevoegen bestemmingsreserve t.b.v. opleidingen. Leon Pijnappel zegt toe 

dat dit zeker zal gebeuren. Hoewel het niet specifiek is benoemd. 

De heer Mokken vraagt of de prognose in de jaarrekening valt onder de ALV goedkeuring. Leon 

Pijnappel denkt dat dat niet het geval is. 

9. Decharge bestuur. 

Stemming. Jaarrekening 2020 wordt unaniem goedgekeurd. 

10. Trend 2021 

Patrice Masson (penningmeester) geeft een toelichting op de te verwachten inkomsten en uitgaven dit 

jaar. Door de pandemie zijn er wel wat wijzigingen ontstaan. De trend is dat van het oorspronkelijk 

verwachte verlies er nu wordt uitgegaan van een neutrale situatie nl. 0. 

Ad van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt waarom de vreemde verhouding tussen top en 

breedtesport ontstaat. 

Remko Koster (bestuur KNAS portefeuille topsport) geeft hierop een toelichting. Dit is de afwijking t.o.v. 

het budget. Bij topsport onder-realiseren we op dit moment meer dan bij breedtesport. Normaliter zit in 

de eerste helft van het jaar veel topsport. De pandemie gooide ook daar roet in het eten.  

12. Meerjarenbeleidsplan. 

 

Leon Pijnappel heeft het MJBP op het scherm gezet en loopt met de vergadering langs de diverse 

punten. Het plan was al ruimschoots bediscussieerd in de diverse bijeenkomsten. Aan het eind komt er 

een vraag van Caroline Schmitz (Elan) vraagt naar de ideeën m.b.t. opleidingen. Leon Pijnappel legt uit 

dat de bedoeling is om de opleiding modulair te maken. D.w.z. dat men niet per se de hele opleiding 

dient te volgen, maar zich kan beperken tot die modules die men meent nodig te hebben. Gedeeltelijk 

en waar mogelijk zal men modules ook online kunnen volgen. 

Caroline Schmitz (Elan) vraagt wie de modules bepaalt, wordt ook rekening gehouden met de behoeftes 

van de vereniging? Leon antwoord dat dit zeker het geval is omdat we vooral clubtrainers nodig hebben. 

Met name niveau 3. 

 

Statutenwijziging. 

Een wet die zich bezighoudt met het toezicht op het bestuur van verenigingen en publieke organisaties. 

Deze wet gaat 1 juli in. Wij gaan kijken of en waar dit leidt tot wijzigingen in onze statuten en wij zullen 

U op de hoogte houden van onze bevindingen op de volgende ALV. Ook zal contact worden opgenomen 



met de secretaris van Uw vereniging om te vertellen waar hij of zij de relevante informatie kan vinden 

die mogelijk voor Uw club van belang is. 

 

13. Invulling vacatures. 

Teun Plantinga deelt mee dat het bestuur Leon Pijnappel (3 Musketiers) unaniem voordraagt voor de 

functie van voorzitter. Ook draagt het bestuur Timon Hagen (SCA) voor als algemeen bestuurslid. Hij zal 

de portefeuille Wedstrijdsport gaan invullen. Teun Plantinga vraagt of er leden zijn die een stemming 

willen of dat men dit bij acclamatie kan doen. Wiebe Mokken (erelid) merkt op dat dit de omgekeerde 

manier van werken is in vergelijking met een niet-virtuele vergadering. Dat is juist. Liesbeth Oskamp 

(pers.lid) legt uit dat een stemming nodig is omdat anders de anonimiteit niet kan worden gewaarborgd. 

Men moet immers per message aangeven of men een stemming wil ende vrager is eigenlijk vrijwel altijd 

iemand die tegen wil stemmen. Het bestuur is het hiermee eens en er wordt tot stemming overgegaan. 

Leon Pijnappel wordt met grote meerderheid gekozen tot voorzitter en Timon Hagen wordt unaniem 

gekozen tot bestuurslid. 

14 Rondvraag. 

Melle Berg (Pallos) vraagt of het Corona noodfonds nader kan worden toegelicht. Teun Plantinga geeft 

aan dat uit de enquête is gebleken dat diverse verenigingen toch wel problemen hadden. Deze waren 

van diverse aard zodat er geen algemene oplossing voorhanden was maar per geval moest worden 

gekeken wat voor hulp wij zouden kunnen bieden. Naast raad en daad is in sommige situaties alleen 

geldelijke steun een oplossing. In die situaties besluit het bondsbestuur, na het inwinnen van advies bij 

de Financiële commissie en ook een tijdelijke commissie die is gevormd uit een groep van ereleden. Er is 

een bedrag van 10.000 euro gereserveerd. 

Nienke Flipsen (NSSV Don Quichote) vraagt wanneer kunnen de verenigingen een update kunnen 

verwachten rond het Coronafonds. Leon Pijnappel zegt dat dit de komende weken zal gebeuren. 

Michiel Uitdehaag (La Prime) vraagt of een extra KPI op te nemen in het jaarverslag nl het totaal aantal 

leden in dat jaar. Dat gaan we doen. 

Er wordt een vraag gesteld hoe het nu staat met de Scheidsrechtercommissie. Er wordt een nieuwe 

commissie gevormd en over ongeveer 3 weken zal e.e.a. bekend worden gemaakt. 

Caroline Schmitz (Elan) vraagt of de bond iets kan doen aan de contributies nu er weinig of geen 

activiteiten mogelijk zijn. Leon Pijnappel zegt dat er bij contributies geen levering van een product moet 

worden verondersteld, dus kunnen wij er als KNAS-bestuur niets aan doen. Mocht de club in de 

problemen komen dan hebben we daarvoor het noodfonds. 

Caroline Schmitz (Elan) vraagt of het nieuwe schermpaspoort al klaar is. Leon Pijnappel deelt mee dat dit 

inderdaad het geval is. Men heeft het paspoort enigszins aangepast. We hebben ook een sponsor 

gevonden voor dit paspoort, n.l.  de firma Leon Paul. Zodra er weer wedstrijden komen zal dit paspoort 

aan de nieuwe schermers worden uitgereikt. 

Michiel Uitdehaag (La Prime) vraagt hoe het staat met de frames en rolstoelen voor rolstoelschermen. 

Leon Pijnappel deelt mee dat we dankzij een donatie van de Johan Cruyff foundation nu de beschikking 



hebben over 5 stoelen en 4 frames. Deze zullen de komende maand worden uitgereikt in een 

bijeenkomst samen met de Johan Cruyff foundation. 

Vraag van Sjunior Schroyen (de Jordaan) “er wordt gesproken over een actie om nieuwe leden te 

werven voor de vereniging. Op welke termijn denkt de KNAS deze actie te bewerkstelligen?” Leon 

Pijnappel deelt mee dat alle suggesties voor ondersteuning welkom zijn. We kijken vooral naar een 

landelijk formaat wat dan per vereniging aangepast kan worden. Ook het NOC wil rond Tokyo een 

Olympic festival organiseren om het sporten in verenigingsverband weer een boost te geven. Zodra 

meer bekend is hoort U het ook. 

Werner de Koninck (Fencing Ermelo) “bij de vorige ALV is lightsabre even aan bod gekomen. Bestaat het 

gevaar dat dit het traditionele schermen gaat verdringen. Leon Pijnappel deelt mee dat er gesprekken 

plaatsvinden met mensen die deze sport al beoefenen. Wij kijken of we dit kunnen en willen integreren 

in het huidige sportaanbod. Hier zullen in een later stadium mededelingen over volgen. 

Vraag van Delft Fencing Club vraagt wat de KNAS doet met het WBTR. Deze vraag was eigenlijk al eerder 

beantwoord bij het punt Statutenwijziging.  

Ad van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt wat er met de enquête met de 44 vragen is gebeurd. Leon 

Pijnappel deelt mee dat de Strategie en Innovatiecommissie een uitvoerig rapport hierover aan het 

bestuur heeft gestuurd. Dat is hier nu mee bezig en t.z.t. zullen de verenigingen op de hoogte worden 

gesteld van eventuele wijzigingen, aanvullingen etc. als gevolg van deze enquête. 

Ad van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt of een Italiaan Nederlands kampioen mag worden. Deze 

vraag is ook eerder gesteld. Volgens de Europese wetgeving mogen wij deze deelnemers niet weigeren. 

Het blijkt dat men in diverse andere landen deze regelgeving niet uitvoert en buitenlanders niet laat 

meedoen aan hun NK’s. Binnen het bestuur lopen de meningen over dit onderwerp uiteen. Wij gaan 

kijken of we een oplossing kunnen vinden die goed genoeg is om eventuele juridische stappen tegen de 

KNAS te kunnen voorkomen wanneer wij dit zouden invoeren. 

Ad van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt wanneer men nu de website gaat opschonen/verbeteren. 

Er staan erg veel stukjes op die al sterk verouderd zijn. Sonja Lendi (KNAS-bestuur) deelt mee dat hier op 

dit moment weinig aan te doen valt. De stukjes kunnen wij niet verwijderen omdat wij de auteurs niet 

zijn. Vroeger was de doorstroom veel groter maar de laatste jaren wordt meer en meer alle 

commentaar op Facebook geplaatst. Wij hebben de commentaar sectie van de FrontPage gehaald. Ook 

wordt gewerkt aan een hele nieuwe website. Daar zijn we erg druk mee bezig en via de E-Touche zullen 

wij U van de vorderingen op de hoogte houden. 

Ad van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt wat we gaan doen met het geplande licentiesysteem voor 

praktijkbegeleiders. Leon Pinappel deelt mee dat dit binnen het modulaire systeem dat eerder 

besproken is dient worden bekeken hoe deze licensering er in de praktijk uit gaat zien. Voor het 

moment wordt deze dus even geparkeerd tot het modulaire systeem operationeel is. 

Ad van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt hoe het staat met de aanschaf van stoffen lopers. De 

voorzitter deelt mee dat dit voorlopig niet zal gebeuren ivm de hoge investering in combinatie met de 

relatief korte levensduur (5 jaar) Mede gezien de risico’s die we dit jaar kunnen hebben i.v.m. de 

pandemie lijkt aanschaf voorlopig zeker niet te gebeuren. 



Ad van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt hoe het staat met de eventuele aanstelling van een 

Technisch directeur. Leon Pijnappel deelt mee dat we hiervan voorlopig af zullen zien. Enerzijds 

vanwege de beperkte financiële middelen die we ter beschikking hebben maar ook omdat Sonja Tol al 

erg veel werkzaamheden als vrijwilligster verricht bij de ondersteuning van de sectie Topsport. 

Ad van der Weg (Fencing Club Almere) had het netter gevonden als het bestuur had duidelijk gemaakt 

dat ze iemand zochten voor de bestuursplek die Timon Hagen nu heeft. Leon Pijnappel deelt mee dat 

wanneer wij mensen in het werkveld bezig zien die duidelijk over bepaalde kwaliteiten beschikken; het 

niet meer dan logisch is dat wij met die mensen als eerste gaan praten. Leden die deze kwaliteiten 

hebben worden door het bestuur uitgenodigd om zonder stemrecht mee te draaien bij de 

bestuursvergaderingen om te kijken of het van beide zijden “klikt”. Leden die deze kwaliteiten niet 

hebben worden daar niet voor uitgenodigd. Ter bescherming van deze leden worden deze namen niet 

bekend gemaakt. Dit gebeurt vaker dan men denkt. 

Ad van der Weg (Fencing Club Almere) is verbaasd dat nu Leon Pijnappel voorzitter is geworden, er geen 

vacature breedtesport is vrijgekomen binnen het bestuur. Leon Pijnappel deelt mee dat die functie er 

niet is. Portefeuilles worden verdeeld over de Algemene bestuursleden. Het lijkt erop dat wij met 7 

bestuursleden de zaak goed kunnen draaien. Statutair hoeven wij ook geen 8 bestuursleden te hebben. 

Ad van der Weg (Fencing Club Almere) stelt dat op het NK/NJK altijd een lijst wordt opgesteld van de 

beste vereniging. Dit is een erg oneerlijke competitie omdat de kleine verenigingen of verenigingen waar 

maar 1 wapen wordt geschermd hier nooit kunnen presteren. Hij wil dit onmiddellijk afschaffen. Leon 

Pijnappel wil dit best aan de verenigingen vragen maar zal zeker adviseren om dit niet af te schaffen. Het 

zal inderdaad zo zijn dat de grotere verenigingen hier vrijwel altijd het klassement zullen winnen. Dat is 

op zich geen reden om het af te schaffen. Om een voetbal analogie te gebruiken. Ajax zal vaak de KNVB-

beker winnen en FC Almere waarschijnlijk nooit. 

Ad van der Weg (Fencing Club Almere) deelt mee dat hij had begrepen dat de heer van de Flier had 

aangegeven te willen stoppen. Deze mededeling vindt hij niet terug. Leon Pijnappel stelt dat dit 

algemeen bekend is. De heer van de Flier geeft al vele jaren te kennen dat hij graag wil stoppen. Vrijwel 

iedere vergadering komt dit aan de orde, maar er dient zich tot op heden niemand aan die deze taak op 

zich wil nemen. Mocht men iemand weten, geef dit aub door aan het bondsbureau. 

Ad van der Weg (Fencing Club Almere) vindt het feit dat de Secretaris in het buitenland woont zeer 

onwenselijk. Leon Pijnappel merkt op dat deze onwenselijkheid hem kennelijk de eerste 11 jaar niet was 

opgevallen. Bovendien is het nu we met Teams vergaderen geen enkel probleem. Dat gaat uitstekend. 

En bij belangrijke momenten komt de heer van de Flier zonder problemen naar Nederland. En dat kan 

nu vanuit Frankrijk alweer een stuk makkelijker dan vanuit Amerika. 

15. Sluiting 

Leon Pijnappel bedankt iedereen voor zijn of haar virtuele aanwezigheid en spreekt de wens uit om 

elkaar spoedig weer op of naast de loper te mogen ontmoeten. Verder niets meer aan de orde zijnde 

sluit hij de vergadering. 

 



Een opmerking van de Secretaris: het zal U niet zijn ontgaan dat de volgorde van de agendapunten nogal 

door elkaar loopt en er ook een punt statutenwijziging ongenummerd tussen staat. Dit lijkt onder 2. 

Mededelingen thuis te horen. Verder zijn nogal wat onderwerpen op het verkeerde moment aan de orde 

geweest. Ik heb mij aan de volgorde van de bandopname gehouden. Het zou m.i. geen kwaad kunnen 

om deze volgorde aan te passen, omdat daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de juistheid van het 

besprokene, terwijl de leesbaarheid er aanzienlijk mee wordt verbeterd Wij zouden daar op de 

najaarsvergadering toe kunnen besluiten. 

 

L’Hopital Camfrout 

Oktober 2021 

Bert van de Flier 

Secretaris 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


