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In verband met het op dat moment geldende Covid Protocol is de vergadering virtueel gehouden.  
 
Om 19:32 heeft de voorzitter de vergadering geopend en uitleg gegeven over de stemprocedure.  
 
Stemming 1  
Stemt u in met het stemmen via MS Teams zoals beschreven en dat deze vergadering wordt 
opgenomen en bewaard tot de volgende ALV?  
Teun Plantinga geeft aan dat er geen nee geantwoord is via de chat en dat de stemming hiermee 
aangenomen is.  De voorzitter beaamt dit en geeft aan dat de opname is gestart.  
 
De agenda werd zonder wijzigingen vastgesteld.  



1. Appel nominaal 

 
De voorzitter heeft Teun bedankt voor het Appel Nominaal.  

2. Mededelingen 

De voorzitter geeft toelichting op de mededelingen vermeld op de sheet:  
- Het doel van een tweede ALV is het vooruitblikken op volgend jaar, er zal geen terugblik zijn 

op dit jaar, dit komt in april volgend jaar. Het is nu voornamelijk het toelichten van het 
nieuwe jaarplan.  

- Dit jaar is het corona noodfonds opgericht en hier hebben twee verenigingen gebruik van 
gemaakt, zij zijn hier zeer positief over. De voorzitter geeft aan dat hieruit de conclusie is 
getrokken dat het de clubs best is meegevallen wat de corona pandemie voor invloed heeft 
gehad op het schermen.   

- Er is dit jaar een congres geweest van de Europese bond (EFC). Bert van de Flier is hierbij 
onderscheiden voor het werk wat hij gedaan heeft. De EFC bestaat dit jaar 30 jaar en Bert 
van de Flier is één van de twee oprichters.  Hij was al erelid van de EFC. 

- De Jeugd Equipe Competitie (JEC) is van start gegaan en er zijn veel positieve reacties op 
ontvangen. Van het voorjaar is er weer een mogelijkheid om in te stappen 

- Wij hebben een medewerkster van de Tafeltennisbond – Tessa Hexspoor - bereid gevonden 
om de ledenadministratie te doen. Mochten er vragen zijn omtrent zaken voor de 
ledenadministratie kan er contact opgenomen worden met Tessa Hexspoor op het 
bondsbureau.   

- Er is een nieuwe kandidaat vereniging: Zaal Treffers, Oegstgeest en Leiden. 
- Opgeheven vereniging: Bras de Fer, Meppel.  

27 aanwezige verenigingen / persoonlijke leden

1258 aanwezige stemmen

4 afgemelde verenigingen / persoonlijke leden

50 afwezig zonder afmelding

81 totaal aantal verenigingen  / persoonlijke leden

VERENIGING STEMMEN

AANWEZIG/ 

GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGD DOOR

1006 Schermcentrum Amsterdam 194 ja Dhr. David Gardenier

1021 Zaal Amsterdam Zuid 29 nee Dhr. Frans Posthuma

1022 s.v. Des Villiers 8 VM: naam gevolgmachtigde Dhr. Henk Bongers

1025 s.v. TrÃ©ville 131 ja Dhr. Ron Driessen

2007 s.v. PallÃ³s 141 Ja Dhr. Melle Berg

2008 s.v. Scaramouche 61 nee Dhr. Jan de Graaf

2009 Fencing Ermelo 18 ja Dhr. Werner de Coninck

2017 NSSV Don Quichote 35 ja Dhr. Thomas Nijssen

2019 s.v. VÃvÃ¡s 74 ja Dhr. Wim-Jan Hilgenbos

3012 SchermCentrum Noord 24 ja Dhr. Lucas Vermeulen

4008 s.v. Pallas 27 ja Mw. Karin Fens

4012 Schermclub Den Bosch 57 ja Dhr. Roeland Reesinck

4017 s.v. ESTEC Fencing Club 31 VM: naam gevolgmachtigde Dhr. Rudolph Francis

4020 s.v. Robbschermen 18 ja Dhr. Carlo Rutjes

4022 Schermschool De Jordaan 69 ja Dhr. Sjunior Schroyen

5001 s.v. A.E.W. 73 ja Dhr. Paul Edridge

5010 s.v. Prometheus 33 ja Dhr. Sander Niemeijer

5014 s.v. Ter Weer 62 ja Dhr. Arthur van Buitenen

5016 s.v. Trefpunt 40 ja Dhr. Hugo-Jan Dulfer

5018 Schermen Rotterdam ZaÃ¯r 35 ja Mw. Ynet van der Veen

5021 s.v. de Vrijbuiters 38 ja Dhr. Henk Bongers

5022 s.v. M.V.O. 22 ja Dhr. Rudolph Francis

5025 s.v. Delft Fencing Club 34 ja Dhr. Joost van der Zalm

Dhr. C.F.W. (Christian) Jansen 1 ja 0

Dhr. R. (Remko) Koster 1 ja 0

Dhr. R.J. (Remco) Middelveld BSc BEd 1 ja 0

Mevr. L. (Liesbeth) Oskamp 1 ja 0

APPEL NOMINAAL



- In Memoriam. Helaas heeft de schermwereld onlangs afscheid moeten nemen van Willem 
Sjoer, Secretaris sv Valiant. De voorzitter verzoekt de aanwezigen om één minuut stilte in 
acht te nemen. 

3. Ingekomen post 

Er was geen ingekomen post.  

4. Verslag ALV 2021-1 

De voorzitter heeft het woord hiervoor aan Secretaris Bert van de Flier gegeven. Deze vraagt of er op 
of aanmerkingen zijn. Deze zijn er niet. De voorzitter bedankt hem voor zijn inspanningen. 
Tijdens de stemming is gebleken dat bij een aantal personen de chatfunctie niet werkt, Teun 
Plantinga registreert dat Leiden, AEW en Den Bosch (Minuut 22:03) mondeling mogen stemmen. Den 
Bosch heeft aangegeven dat Vivian de Meurichy wel bij de chat kon In overleg is zij aangewezen als 
stemgerechtigde tijdens deze ALV namens Den Bosch.  
 
Stemming 2  
Keurt u de notulen van de vorige ALV goed? 
De ALV heeft de notulen van de vorige ALV goedgekeurd. 

5. Trend 2021 advies 

Er is een sheet getoond met hierop onderstaande informatie. 
Aan de algemene ledenvergadering van de KNAS.  
De afgelopen periode heeft de financiële commissie samen met het bondsbestuur en –bureau de 
cijfers doorgelicht. De commissie heeft een voldoende inzicht gekregen in de financiën van de bond 
en is onlangs bijgepraat over de actuele financiële situatie en prognoses.  
De financiële commissie wil de ALV dan ook meedelen dat de financiële situatie van de KNAS gezond 
is en de prognoses reëel. De commissie vertrouwt erop dat de rest van 2021 een soortgelijk beeld zal 
geven.  
Financiële commissie KNAS 2021-2022 
23 oktober 2021 – Karin Fens, Melle L. Berg en Paul Edridge 
 
De penningmeester (Patrice) heeft een toelichting op de begroting gegeven.  
 
Paul Edridge van de financiële commissie, heeft aangegeven dat er een document is ingeleverd en de 
communicatie uitstekend is geweest. Er is inzicht gekregen in de gang van zaken en er is vertrouwen 
dat de rest van het jaar een soortgelijk beeld geeft en de financiële situatie staat er goed voor.  

6. Trend 2021  

Er is een afbeelding getoond, welke ook zichtbaar is op de website. De voorzitter heeft aangegeven 
dat er verder geen vragen waren.  

7. Meerjarenbeleidsplan 

Er zijn vier speerpunten: 
- Meer verbinden tussen schermers, docenten, coaches, vrijwilligers en bestuurders.  
- Vergroten aantal schermers en lidmaatschapsduur. 
- Het faciliteren van vrijwilligers in hun ambitie. 
- Presteren van breedte naar talent naar topsport.  

De voorzitter heeft toelichting gegeven op deze speerpunten.  

8. Jaarplan 2022 

De functies zijn weergegeven op de sheet: 
- 1. Algemeen Leon 



- 2. Topsport Remko 
- 3. Wedstrijdsport Timon 
- 4. Breedtesport Louis & Leon 
- 5. PR en communicatie Sonja 
- 6. Financieel budget Patrice 

De voorzitter verzoekt om de vragen per onderwerp te stellen.  
 

8.1.a. Algemeen 

De voorzitter heeft toelichting gegeven op onderstaande punten: 
- Statuten aanpassing: WBTR, continuïteit commissie. Dit is op dit moment nog in 

voorbereiding en zal de volgende ALV gepresenteerd worden. De voorzitter verzoekt 
verenigingen zich hierin te verdiepen en op deze manier zich voor te bereiden voor de 
stemming tijdens de volgende ALV. Het is ook van belang voor de vereniging om dit na te 
gaan of dit van toepassing is op de eigen vereniging en of er eventueel statuten aangepast 
moeten worden.  

- Dit jaar is er een actualisering gekomen voor “Code goed sportbestuur”. Deze wordt als het 
goed is aankomende maandag bekrachtigd bij NOC*NSF door de leden. Ook dit is voor u als 
vereniging goed om zich hiervan op de hoogte te houden en eens op de site van NOC*NSF te 
kijken.  

- NOC*NSF is de afgelopen jaren bezig geweest met de “Verander agenda”, hierop staat onder 
andere ook de subsidie/ verdeling van de middelen.  

- Teun heeft namens de kleine bonden deelgenomen aan deze werkgroep ‘middelen verdeling 
van NOC*NSF’, het effect hiervan is geweest dat de basisfinanciering die wij vanuit NOC*NSF 
kregen aanzienlijk is opgetrokken. Het doel is om het bondsapparaat te versterken. Dit 
bedrag is vastgesteld voor de komende twee jaar.  

- Het NOC*NSF hanteert minimale kwaliteitseisen (MKE) om te kunnen voldoen aan de eisen 
om deze financiering te blijven ontvangen. Dit betekent dat het bestuur bepaalde 
documenten opnieuw zal moeten bekijken en actualiseren en in de ALV laten goedkeuren. 
Volgende ALV in april zal het bestuur met een aantal documenten komen waarbij de ALV 
gevraagd wordt om een oordeel hierover of jullie het hier mee eens zijn.   

- Wij willen het “Niet schermend lidmaatschap“ (NSL) invoeren, een beschrijving hiervan heeft 
de ALV ontvangen via de website. Het is belangrijk om de niet-schermende community ook in 
beeld te houden en contact mee te kunnen leggen, denk bijvoorbeeld aan ouders of 
bestuursleden van een vereniging die zelf niet schermen. Hiervoor volgt straks een 
stemming.  

- “Tijdelijk introductielidmaatschap” (TIL) is bestemd voor nieuwe leden bij een vereniging die 
een tijdelijk lidmaatschap hebben, zij ontvangen ook een introductieboekje.  Hiervoor volgt 
ook straks een stemming.  

 
Stemming 3 
Stemt u in met invoering van NSL & TIL lidmaatschap? 
Teun Plantinga geeft aan dat alle stemmen positief zijn en hiermee het voorstel is aangenomen.  
 
David Gardenier, Schermcentrum Amsterdam, bedankt allereerst voor het maken van het jaarplan, 
fantastisch om dit allemaal te zien. Hij vraagt of in de toekomst het jaarplan nog een stap concreter 
gemaakt kan worden. Prettig om inzicht te krijgen hoe de doelen tot stand komen. Het tweede punt 
is dat de gezondheid van de KNAS en verenigingen samenhangt met het aantal leden en dit staat 
nergens prominent vermeld in het jaarplan, zou dit prominenter benoemd kunnen worden. 
Samenvattend is de vraag of het jaarplan concreter gemaakt kan worden?  
De voorzitter geeft aan dat dit zeker mogelijk is. Het is een bewuste keuze geweest om hier nu niet 
heel diep op in te gaan, maar dit pas in april te doen. Indien nodig wordt er wel toelichting gegeven, 



volgende keer zullen wij meer aandacht hieraan geven. In het jaarverslag volgend jaar zullen de data 
(ledenaantallen) uitgewerkt worden en hoe de aantallen zich  ontwikkelen in de tijd. In onze relaties 
is er ook per club een vitaliteitsoverzicht uit te draaien.  
 
Frans Posthuma, Zaal Amsterdam Zuid, vraagt of de financiële mogelijkheden ook effect hebben op 
de opleidingen?  
De voorzitter geeft aan dat dit jaar erg weinig is uitgegeven aan opleidingen terwijl dit wel zo 
gebudgetteerd was. Dit wordt meegenomen naar volgend jaar, dit wordt geïnvesteerd om de nieuwe 
opleiding te maken. We willen naar meer moderne opleidingen, hier volgt later meer informatie 
over.  
 
Karin Fens, Pallas Breda, schrijft in de chat zoals reeds aan het begin aangegeven staat op pagina 3 
onder de bondsorganisatie dat het directiestatuut is bijgewerkt en dat dit zal worden voorgelegd aan 
de leden. Karin geeft nog een toelichting hierop en geeft aan dat het meer ging om iets 
organisatorisch, als je een stemming doet bij een bepaald punt dat moet dit bij dat agendapunt 
voorkomen en nu hebben wij bijvoorbeeld al over de NSL gestemd en dat is pas agendapunt 13. In de 
stukken zag ik niet direct een stemming vereist voor iets dat op pagina drie stond, dus dat is iets puur 
organisatorisch. Als het met de stukken van de voorjaars ALV komt is het ook prima, maar het wordt 
specifiek benoemd in het jaarplan dat er een stuk wordt voorgelegd en ik heb het er niet bij 
aangetroffen, vandaar mijn vraag.  
De voorzitter kijkt even na bij de stukken en constateert dat het directiestatuut  niet is toegezonden 
en hier dan ook geen stemming over kan plaatsvinden. Dit zal meegenomen worden voor de ALV in 
het voorjaar.  
 

8.1.b. Algemeen 

Voorzitter licht de bestuurstermijnen toe. Voor de code goedsportbestuur is tegenwoordig 3x3 jaar 
of 2x4 jaar met een maximaal van  9 jaar geadviseerd. Vooral kleine sportbonden komen moeilijker 
aan bestuursleden, waaronder wij ook. Bert heeft ook aantal jaar geleden aangegeven dat hij zijn 
functie ter beschikking stelt, echter is er weinig animo vanuit de verenigingen. De voorzitter geeft 
aan dat je niet zowel bestuurder van een vereniging als van de KNAS kunt zijn. In de sheet wordt een 
tabel getoond waarin de termijnen van de huidige bestuursleden te zien zijn. Er is een vacature voor 
de functie secretaris en er zijn aantal bestuursleden die herkozen kunnen worden, dit dient te 
gebeuren op de ALV in april en indien noodzakelijk de najaarsvergadering..  
 
Het advies vanuit het bestuur is om de zittingstermijnen aan te passen. Waarbij de voorzitter en het 
bestuurslid van topsport meedraaien in olympische cyclus. De overige functies zijn aangepast, zodat 
niet alle termijnen tegelijkertijd zouden stoppen. Het advies vanuit het bestuur zou zijn 3x 4 jaar, 
zoals ook nu wordt gehanteerd.  
 
Carlo Rutjes, Robbschermen, geeft aan dat het wellicht praktisch is om eerst een punt te bespreken 
en vervolgens de stemming te doen. Vervolgens geeft Carlo aan dat hij denkt dat de motivatie 
hierachter ligt vanwege de armoe op de markt, maar geeft aan dat hij vindt dat mochten er zich wel 
kandidaten melden ze wel eerst de kans moeten krijgen en dat dit dan een eventuele verlenging niet 
persé nodig maakt.    
 
De voorzitter beaamt dit en geeft aan dat dit ook de bedoeling was om het punt eerst te bespreken. 
Tevens geeft hij aan dat dit altijd een optie is, het komt wel eens voor dat bestuursleden ook 
voortijdig uitstappen. Het bestuur gaat altijd eerst in gesprek met de ALV over het kiezen/ herkiezen 
van kandidaten. Een bestuurslid kan altijd eerder uitstappen, maar om de stabiliteit en continuïteit te 
waarborgen wordt er verwacht dat de termijn volgemaakt wordt.  
 



Carlo Rutjes, Robbschermen, stelt voor om uit te gaan van de richtlijn en indien niemand zich meldt 
dan volgt een besluit tot een extra termijn. Er volgt een korte discussie waarbij Carlo zijn voorstel 
verder toelicht, dit houdt in principe in 2x 4 jaar, tenzij er geen andere kandidaten zijn, dan kan er 
besloten worden tot verlenging.  
 
De voorzitter geeft Teun Plantinga het woord hierover. Teun geeft aan dat hij het punt van Carlo 
snapt en licht verder toe dat de bestuurstermijnen worden vastgelegd in de statuten, de code geeft 
aan dat er gekeken kan worden of deze termijnen verkort kunnen worden. In de statuten van de 
KNAS is de zittingstermijn een aantal jaar geleden verlengd van 3x3 jaar naar 3x 4 jaar, omdat het erg 
lastig is om goede bestuursleden te vinden en als  in de statuten niet die mogelijkheid is geboden dan 
kan het ook echt niet. De statuten bieden die mogelijkheid, in de minimale kwaliteitseisen van 
NOC*NSF is dit ook toegestaan en accepteren ze dit. Alleen de code geeft aan dat het beter is om dit 
iets te verkorten en wij hebben hier met zijn allen naar gekeken en gezegd dat het in onze situatie 
beter is om 12 te handhaven. Stel er melden zich goede kandidaten na 4 of 8 jaar is het helemaal 
geen automatisme dat mensen ook 12 jaar blijven zitten. De mogelijkheid om goede kandidaten in de 
tussentijd te laten lanceren is er altijd. Daarom steunt Teun dit advies om aan de termijnen vast te 
houden en heel open met de leden te bespreken.  
Teun vraagt of dit voldoende antwoord is voor Carlo.  
 
Carlo Rutjes, Robbschermen, geeft aan dat het voldoende antwoord is, maar stelt de vraag of Teun 
bedoelt dat zijn voorstel dus eigenlijk geen goed idee is om te amenderen  
 
Teun Plantinga beaamt dit en geeft aan dat er dat een voorstel voor een statutenwijziging ingediend 
moet worden waarbij de termijn van 12 jaar teruggebracht dient te worden naar 8 of 9 jaar. Voor ons 
gaat dit waarschijnlijk een te grote belemmering opleveren in het bestuur. 
 
Carlo geeft aan dat dit niet precies is wat hij bedoelt, het is meer de bedoeling dat je die extra 4 jaar 
bij uitzondering mogelijk maakt en niet standaard.  
 
Teun Plantinga vraagt om opheldering hoe dit in de statuten vastgelegd zou moeten worden en Carlo 
Rutjes geeft aan door een extra regel eraan toe te voegen.  
 
De voorzitter geeft aan over dit voorstel in beraad te gaan en hier na de pauze op terug te komen.  
 
Melle Berg, Pallós, vraagt waarom er is gekozen om het topsport bestuurslid mee te laten rouleren 
met de olympische cyclus en niet juist twee jaar te laten verschillen, zodat er een topsport 
bestuurslid zit met twee jaar ervaring  in plaats van eentje eventueel die er pas net in komt of die net 
af gaat zwaaien.  
 
Remko koster, geeft aan dat er altijd een periode overlap is en wat ook nodig is gezien  de 
complexiteit in de contacten. Normaal gesproken gaan we toe naar een cyclus waarin een ervaren 
bestuurslid tenminste aan het einde van de olympische spelen er al bij is tot het moment van 
overdracht en dan is het verstandig dat de kandidaat bestuurslid topsport in feite al de periode 
ervoor meeloopt en daarna het stokje overgedragen krijgt. Wat je dan in feite doet is qua 
meerjarenplan / olympische cyclusplan de transitie veel soepeler laten verlopen. 
 
Stemming 4 
Stemt u in met handhaving van 3*4 jaar voor bestuurstermijnen?  
Het voorstel is aangenomen, allen zijn voor behoudens één vereniging tegen en één onthouding.  
 



8.2.a. Topsport & Talentontwikkeling 

Remko Koster geeft een toelichting op de sheet, uitgebreidere versie is te vinden in het jaarplan.  
- Covid 19 impact: het internationale circuit heeft bijna 1,5 tot 2 jaar stilgelegen dus de impact 

van Covid is vrij groot.  
- Focus op herstel internationale wedstrijden: de focus ligt nu en ook nog in 2022 voornamelijk 

op de herstart. Hierbij wil Remko de leden wijzen op het feit dat er impact is op de 
ledenaantallen, maar zeker ook op de talentontwikkeling en de topsport.  Het is een 
moeilijke periode geweest voor de topsporters en de talenten. Positief is dat veel talenten en 
topsporters de motivatie hebben gevonden om door te gaan en het wapen weer volledig op 
te pakken. Het bezoek aan de internationale wedstrijden is ook weer zeer goed en daar is 
Remko zeer verheugd over. Kanttekening hierbij is dat bij bepaalde groepen/leeftijden de 
wedstrijdervaring minder is vergeleken met het buitenland, aangezien bij bepaalde grotere 
schermlanden meer faciliteiten beschikbaar waren. Dit onder andere door verschil in 
olympische status. 

- Vaak samenwerking bij internationale stages: Begeleiding teams hebben aangegeven meer te 
willen samenwerken ook op internationaal gebied. Banden zijn aangehaald met de Vlaamse 
schermbond, maar er zijn ook andere landen waarmee contacten zijn gelegd om stages 
samen te doen.  

- Focus op talentontwikkeling jeugd -> ook ondersteuning van senioren teams.  
 

8.2.b. Topsport & Talentontwikkeling  

Remko Koster, topsport, licht onderstaande punten toe:  
- Vernieuwing TalentOuderCommissie 

We nemen afscheid van Wiebe Mokken, Ria Zoons en Frans Schaafsma, Remko heeft deze 
mensen bedankt voor hun inzet voor deze commissie.  

- Opzetten Atletencommissie 
- Dopingautoriteit – verplichting cursussen 
- Aandacht voor Veilig Sport Klimaat 
- Meer regionale samenwerking in RTC’s 
- NOC*NSF mogelijkheden 

 
 
 
Liesbeth Oskamp vraagt wie de opvolgers zijn voor de TalentOuderCommissie. 
 
Remko Koster geeft aan dat de gesprekken eerst met het bestuur plaatsvinden en ze hierna 
voorgedragen zullen worden. Praktisch gezien zijn de activiteiten van Frans Schaafsma al 
overgenomen door de vader van Fleur van Laren, dat is Daniel van Laren. Die is daarbij al zeker actief 
en bij Floret en Degen zijn er ook al kandidaten op het oog, maar moeten de gesprekken nog 
plaatsvinden.  
 

8.3. Wedstrijdsport 

  
Timon Hagen vertelt dat er hard gewerkt wordt om meer scheidsrechters te krijgen. Hij roept de 
verenigingen op om het scheidsrechter zijn onder hun leden te promoten. Vervolgens plaatst hij zijn 
email adres in de chat zodat men dit kan overnemen. 
Het volgende item betreft de problemen met het huidige ranglijst systeem. Hij gaat samen met 
enkele andere leden proberen de problemen op te lossen. Indien dat klaar is voor de April 2022 
vergadering dan zal het daar worden gepresenteerd.   
In samenwerking met NOC*NSF wordt gekeken naar de mogelijkheden om Multi NK’s te organiseren. 
Dit zijn NK’s van verschillende sporten die tegelijkertijd op één locatie plaatsvinden. Voordeel zou 



naast  kostenbesparing, vooral zijn dat op deze manier de mogelijkheid ontstaat om er TV bij te 
hebben. Van de grotere bonden hebben zwemmen en gymnastiek zich aangemeld. Als de eerste 
editie doorgaat dan zal dat in Rotterdam plaatsvinden. 
Verder wordt een idee onderzocht om de equipekampioenschappen groter te maken qua aantal 
deelnemers. Hier zal t.z.t. een bericht over verschijnen.  
Er is een begin gemaakt met het instellen van een studentencommissie. Vanuit de 
studentenverenigingen is hier enthousiast op gereageerd. 
In de chat wordt gevraagd naar de samenstelling van de scheidsrechtercommissie. Timon Hagen 
deelt mee dat deze uit de volgende personen bestaat. Bas von Königslow, Hugo-Jan Dulfer, Katja 
Schöber, Nico Speelman en Patrick Pieters, met Remco Middelveld als gedelegeerde voor opleiding 
scheidsrechters niveau 3. 
 

8.4  Breedtesport 
De voorzitter vertelt dat eerder dit jaar een poging is gedaan om een commissie 
Verenigingsondersteuning van de grond te krijgen. Daar bleek bij de verenigingen weinig animo voor 
te zijn. We zullen in 2022 nog een keer kijken of het dan wel gaat lukken, want mogelijk is het niet 
goed uitgelegd of begrepen. Als we zien wat er allemaal vanuit NOC*NSF op ons afkomt qua nieuwe 
richtlijnen waar de verenigingen in de toekomst aan moeten voldoen, dan zal menige vereniging toch 
wel wat behoefte aan hulp vanuit de bond hebben. 
De opleiding voor schermleraar. Hier zullen forse wijzigingen komen. In het vervolg zal met een 
modulair systeem worden gewerkt. Men kan één of meer modules volgen die aansluiten bij de 
specifieke behoefte van de student. Er wordt een brede commissie worden gevormd door mensen 
die goed op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen onze sport. Verder zal ook 
extern gekeken worden naar opleidingen zoals bv de Academie voor sportkader waar heel veel 
cursussen worden gegeven. In 2022 zal deze opleidingsstructuur vorm worden gegeven en zal met 
enkele vrijwilligers “proefgedraaid” worden, In het seizoen 22-23 zal deze opleiding dan echt van 
start gaan. 
 

Veteranen.  

Men wil focussen op het verkrijgen van voldoende en goede scheidsrechters. Met name Ferrum 
Vetus zou hier baat bij hebben en verder uit kunnen groeien. Ook wordt er gedacht aan een handicap 
systeem omdat men graag studenten wil laten meedoen aan deze toernooien. Het grote 
leeftijdsverschil geeft grotere fysieke mogelijkheden aan de jongere deelnemers. Ook het 
puntensysteem zal onder de loep worden genomen omdat dit op het moment niet goed werkt voor 
de veteranen. Al met al heeft de veteranencommissie ondanks de Corona crisis flink doorgewerkt 
men heeft 8 keer vergaderd. Uiteraard virtueel. 
Frans Posthuma, ZAZ heeft een vraag. Hij was verbaasd over de hoge kwaliteit van het schermen bij 
de veteranen titel toernooien. Gelet op het feit dat wij diverse medaillewinnaars hebben bij deze 
categorie vraagt hij zich af of het mogelijk is om meer aandacht voor deze prestaties te genereren bij 
de media. Sonja Lendi  geeft namens PR antwoord. Belangstelling op lokaal nivo lukt meestel wel, 
maar bij de landelijke pers is die belangstelling niet aanwezig. Frans Posthuma denkt dat er 
interviews met onze medaillewinnaars zouden kunnen komen die men dan direct van de KNAS site 
zou kunnen downloaden. 
Carlo Rutjes, Robbschermen. Wil een lans breken voor de wat oudere potentiële schermer. Nu 
focussen we primair op de jeugd, maar de groep 40 plus is zeker als het om recreatiesport gaat, nog 
veel interessanter. Louis Hopstaken is het met Carlo Rutjes eens.  
De vergadering wordt een discussie over de voordelen van equipeschermen Louis Hopstaken en 
Voorzitter Leon Pijnappel vertellen wat er aan plannen op tafel liggen. De Jeugd equipecompetitie 
staat in de steigers en er vinden test ontmoetingen plaats. Vivian de Meurichy (SC Den Bosch) vertelt 
dat de JPT’s in aantal deelnemers erg teruglopen. 
 



Er wordt nu een korte pauze ingelast. 

 

8.5 Rolstoelschermen. 

 

 

Sonja Lendi geeft een verslag van de activiteiten van de rolstoelcommissie. Door Covid werd er niet 
geschermd. Wel zijn er een aantal rolstoelframes bij gekomen en die zijn over de verenigingen 
verdeeld. Het komende jaar zal vooral worden gebruikt om het rolstoelschermen meer onder de 
aandacht te brengen en samenwerking met andere organisaties aan te gaan. Liesbeth Oskamp (pers. 
lid) vraagt of er geen andere benaming is dan rolstoelschermen.Sonja Lendi vertelt dat hier naar 
gekeken wordt. Internationaal is het nog “Wheelchairfencing” maar wordt er gedacht aan 
“parafencing” ook andere benamingen passeren de revue. 
Arthur van Buitenen (Ter Weer) dankt voor de 2 frames die de vereniging heeft ontvangen. Ze 
worden volop ingezet en er is goede medewerking met de gemeente en de pers. Binnenkort staan ze 
bij een manifestatie “sport on wheels” 
Henk Bongers (Des Villiers) vraagt om de elektronische nieuwsbrief meer in te zetten bij specifieke 
doelgroepen zoal veteranen en gehandicapten. De voorzitter vertelt dit tot de mogelijkheden zal 
gaan behoren omdat we via Mail Chimp een steeds beter beeld krijgen van wie de brief wel of niet 
openen. Sonja Lendi bevestigt dit. Ze wijst er nog wel op dat soms de nieuwsbrief de betrokkene niet 
bereikt wanneer de vereniging het adres of de wijziging niet heeft doorgegeven aan het 
bondsbureau.  
 
De eerste vraag is of er in het kader van de privacy wetgeving duidelijke richtlijnen zijn m.b.t. 
publiceren van foto's van schermers. Het blijkt dat analoog aan de KNAS wedstrijden de meeste 
andere organisatoren ook een disclaimer plaatsen bij de inschrijving die er op wijst dat men bij 
deelname accepteert dat er mogelijk een foto van deze persoon wordt gemaakt. 
Volgend onderwerp betreft de E-Touché. Niet iedereen schijnt hem te ontvangen. Al eerder was 
aangegeven dat wanneer het adres in onze database ontbreekt, de E-Touché niet verzonden kan 
worden. 
De voorzitter vult aan dat wanneer men de verzending als “spam” aanmerkt, het systeem 
automatisch geen verzendingen naar dat adres doet. Vandaar dat wij op de volgende ALV zullen 
vragen of wij alle email en postadressen van onze leden in het bestand mogen plaatsen. Wij weten 
dat er verenigingen zijn die dat niet willen, maar wij denken dat daarmee de vraag van leden wat de 
KNAS eigenlijk voor ze doet daarmee ook beantwoord wordt. 
Volgende vraag van David Gardenier (SCA). Bond doet veel aan communicatie, maar hij vindt dat de 
bond nog meer moet doen.  Wat denkt de bond nog meer te kunnen doen. De voorzitter zegt dat het 
zou helpen als de mensen in het veld; zoals de scheidsrechters, schermers, etc. hun belevenissen af 
en toe ook naar de PR commissie zouden sturen. David Gardenier vindt dit een goed idee, maar is 
wel van mening dat de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur ligt. Wat gaan die er aan doen? De 
voorzitter stelt dat we nog meer zullen zoeken naar mensen die ons aan  
nieuwswaardige informatie kunnen helpen. David Gardenier vindt dit mooi, maar ziet dat het bestuur 
dit vooral aan de vrijwilligers wil over laten. Hij wil dat het bestuur ook in eigen kring hier aan werkt.  
De voorzitter zegt dat we e.e.a. op de volgende vergadering gaan bespreken. 
 
De volgende vraag komt van Henk Bongers (Des Villliers) Hij maakt zich zorgen over de opmerking 
van de secretaris dat de gegevens binnen onze relaties niet gehackt kunnen worden tot dat ze dat 
wel worden. Een discussie ontspint zich waaruit de eindconclusie is dat hoewel het bestuur met 
behulp van experts probeert alle gegevens zo goed mogelijk te beschermen; de praktijk uitwijst dat 
geen enkel beveiligingssysteem ten allen tijde 100% veilig is. Teun Plantinga vult aan dat er juist 
klachten dat het te ingewikkeld wordt om bij de gegevens te komen. Maar wij zitten op de lijn dat er 
nooit genoeg beveiligd kan worden.  



De volgende vraag komt van Rudolph Francis. (Estec) Hij wil namens Estec zijn dank overbrengen 
voor het uitstekende werk van Sonja Lendi dmv het aanleveren van alle up to date informatie rond 
de Covid maatregelen.  

 

8.6 Financiën 

 

Patrice Masson presenteert de begroting 2022 en vraagt of daar vragen over zijn. 
Er zijn geen vragen en de begroting wordt in stemming gebracht. 
De begroting wordt goedgekeurd. Allen ja met 2 onthoudingen. 

 

9. Rondvraag 

 

De vraag van. Carlo Rutjes (Robbschermen) over de bestuurstermijnen wordt door de voorzitter 
beantwoordt. Hij wil het huidige systeem van 3 x 4 jaar handhaven. Mocht er in de toekomst meer 
belangstelling voor bestuursfuncties ontstaan dan zal dit opnieuw bekeken worden. 
 
Volgende vraag van Thomas Nijssen (Don Quichotte) Hoe staat het met het half jaars lidmaatschap? 
Timon Hagen deelt mee dat dit een lidmaatschap zou worden dat gelijk liep met het academisch jaar 
en vraagt hoe ver het bestuur is met de implementatie. Er is een update en de volgende vergadering 
kan dit naar alle waarschijnlijkheid in stemming worden gebracht. 
 
De volgende vraag is van Rudolph Francis (Estec) Is er voor alle wapens een bondscoach. Remko 
Koster deelt mee dat dat niet voor alle wapens het geval is. De begeleidingsteams zijn niet exact 
hetzelfde.  Bij floret is er nog steeds goede samenwerking met Andrea Borella. Bij degen is de 
samenwerking met Gabor Salomon op een laag pitje gezet en is er op dit moment geen vaste 
bondscoach. Bij sabel is er sprake van goede samenwerking tussen Arash en George, waarbij de 
eerstgenoemde meer en meer een leidende rol op zich neemt.  
Alle teams zijn operationeel en er hebben alweer stages plaatsgevonden en er staan er al meer in de 
planning. De centrale trainingen draaien ook. 
 
Vervolgens geeft Louis Hopstaken uitleg over de diverse wijzigingen die van bovenaf worden 
opgelegd. Er zijn nu model statuten gemaakt waar een vereniging gebruik van kan maken teneinde 
zich te verzekeren tegen problemen in de nabije toekomst. De bedoeling is dat deze modelstatuten 
op de KNAS site komen te staan. 
 
De volgende vraag is van Anton Oskamp (persoonlijk en ere-lid) Er zou worden gekeken naar het 
antwoord op de vraag of een buitenlander Nederlands kampioen kan worden. Is daar nu meer over 
bekend.?  De voorzitter deelt mee dat hij op het FIE congres aan zijn buitenlandse collega's zal vragen 
hoe zij dit bij hun bond regelen.  Vervolgens volgt uitleg en eventueel stemmen tijdens de volgende 
ALV.  
 
Rudolph Francis ( Estec “ vraagt of er een differentiatie kan worden gemaakt tussen de contributies 
van wedstrijd vs recreatieve schermers? De voorzitter deelt mee dat wij dit ooit hadden, maar daar 
bewust van zijn afgestapt omdat schermers veelvuldig wisselden. De huidige regeling blijft in stand. 
 
Hugo-Jan Dulfer komt nog even terug op de “buitenlandse” kampioenen. Hij is van mening dat 
wanneer iemand een dubbele nationaliteit heeft en één van de twee is de Nederlandse; dan zou 
deze persoon NL kampioen kunnen worden. Antwoord is dat dat juist is en al zo werkt. 
 



Vraag van Carlo Rutjes (Robbschermen) vraagt naar de mogelijkheid van uniforme KNAS medailles. Er 
ontspint zich een discussie en er zal worden gekeken naar uniformiteit wanneer de huidige voorraad 
opgebruikt is. 
 
Liesbeth Oskamp vraagt aandacht voor de Covid regels die net op dit moment worden gewijzigd en 
wil waarschuwen dat over twee weken de NK equipe op het programma staat.  Het bestuur zal hier 
vanzelfsprekend voldoende aandacht aan besteden. 
 
Henk Bongers vraagt waarom we niet gewoon een fysieke vergadering konden houden. De voorzitter 
antwoord dat direct na de aankondiging dat het een virtuele vergadering zou worden, onmiddellijk 
10 vereniging zich melden als deelnemers.  
 
Er zijn geen vragen meer en David Gardenier (SCA) maakt van de gelegenheid gebruik om het bestuur 
hartelijk te bedanken voor al hun werk. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 

 


