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NOTULEN 

 

  

De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur en heet alle aanwezigen welkom en in het 

bijzonder de aanwezige ereleden.  

1. Appèl Nominaal: 

 

 

17 aanwezige verenigingen / persoonlijke leden

949 aanwezige stemmen

9 afgemelde verenigingen / persoonlijke leden

68 afwezig zonder afmelding

94 totaal aantal verenigingen  / persoonlijke leden

VERENIGING STEMMEN

AANWEZIG/ 

GEVOLMACHTIGD

VERTEGENWOORDIGD 

DOOR

1006 Schermcentrum Amsterdam 193 ja Dhr. A. Oskamp

2008 s.v. Scaramouche 122 ja Dhr. J. de Graaf

1025 s.v. Tréville 95 ja Dhr. P. Kenter

1020 Fencing Club Almere 73 ja Dhr. A.J. van der Weg

4012 Schermclub Den Bosch 58 ja Dhr. L. Hopstaken

2019 s.v. Vívás 56 ja Dhr. P. van Dam

5010 s.v. Prometheus 46 ja Dhr. S. Niemeijer

6006 K.M.S.V. 44 ja Dhr. M. Verburg

3012 SchermCentrum Noord 41 ja Dhr. L. Meulenaar

2022 Schermclub Midden Nederland 40 ja Dhr. R. Oosthof

5006 Schermvereniging Zaal Kardolus 40 ja Dhr. O.J.F. Kardolus

5018 Schermen Rotterdam Zaïr 38 ja Dhr. P. van Gilst

1005 s.v. K.L.M. 28 ja Dhr. H. Kenter

4020 s.v. Robbschermen 27 ja Dhr. L. van Winden

4017 s.v. ESTEC Fencing Club 18 ja Dhr. J. Pizzaro

5022 s.v. M.V.O. 17 ja Dhr. R. Francis

4022 Schermschool De Jordaan 13 ja Dhr. M. Rotteveel

APPEL NOMINAAL

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALGEMENE SCHERMBOND



Aanwezig buiten de stemgerechtigden: … (zie lijst commissies en overigen) 

Bestuur voltallig: Wiebe Mokken, voorzitter; Etienne Van Cann, topsport; Bert van de Flier, secretaris; 

Joost Kramer, penningmeester; Leon Pijnappel, breedtesport. 

Teun Plantinga, directeur 
Peter van der Vlies, stagiair, 
Antoinette de Jong, bureau 
Christiaan Jelders, 
Robb van Winden, 
Jean-Pierre Vandervoodt, Toetsingscommissie,  
Valentijn Huybens, PR commissie, 
Martin Ariaans, scheidsrechterscommissie.  
Diverse commissies worden vertegenwoordigd door namens hun club stemgerechtigde leden. Dit 
zijn: 
- KNAS Internationaal: Anton Oskamp; 
- KNAS wedstrijden, ranglijsten en veteranencommissie: Oscar Kardolus; 
- Financiële Commissie: Sander Niemeijer.  
 
 
2. Mededelingen: 

- Kaderdag: Na het succes van vorig jaar is het opnieuw gelukt een kwalitatief goede kaderdag 

te organiseren. In het Huis van de Sport in Nieuwegein was de dag weer in twee delen. De 

ochtend voor commissieleden en belangstellenden en de middag voor verenigingskader. De 

opkomst viel tegen en we wijten dit mede aan de opzet waarbij de agenda mede is bepaald 

door suggesties van de deelnemers. Volgend jaar willen we de onderwerpen eerder 

vastleggen.  

 

- Bestuurdersaansprakelijkheid 

De KNAS heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten welke ook op 

intekening beschikbaar is voor verenigingen. De kosten ervan zijn zeer beperkt maar we 

hebben niet collectief afgesloten vanwege het feit dat een minderheid van de 

schermverenigingen deze daadwerkelijk op prijs stelt.  

 

- DAS Juridische Helpdesk 

Wel collectief voor iedere vereniging is de aansluiting bij het sportinitiatief van DAS. Dit is 

een eerstelijns juridische helpdesk waar per geval 20 minuten met een jurist kan worden 

gespard over juridische onderwerpen. Mocht een vervolgtraject nodig zijn dan zijn de 

juristen van DAS tegen een gereduceerd tarief beschikbaar.  

 

- Tijdelijk introductielidmaatschap (TIL) 

Veel verenigingen staan bij introductie van nieuwe leden voor een dilemma: meld ik een 

schermer in de introductieperiode nu aan als lid of niet?  Voordeel is dat de 

ongevallenverzekering dan ook voor de introductieleden geldt. Daar tegenover staat het feit 

dat de KNAS contributie meestal hoger is dan de opbrengst wanneer een schermer besluit 

om na een introductieperiode geen  lid te worden van de vereniging. Doordat leden in de 

introductieperiode meestal niet bij de KNAS worden aangemeld is er weinig zicht op de mate 



van conversie en welke methoden nu succesvol zijn en welke niet. Daarom is bij wijze van 

experiment een zgn. tijdelijk introductielidmaatschap beschikbaar. Verenigingen kunnen hier 

leden opgeven voor een vaste introductieperiode van 3 maanden. Dit eindigt automatisch: 

men zit hier niet aan vast. De kosten bedragen 5 euro.  

Tegelijk is een introductieboekje gemaakt in de stijl van het brassardsysteem. Met dit boekje 

kunnen verenigingen de introductie ondersteunen en wanneer de enthousiaste beginners dit 

boekje thuis hebben, kunnen ze gemakkelijker hun omgeving betrekken en houden ze zelf 

meer betrokkenheid. Alle verenigingen hebben van dit boekje een presentatie-exemplaar 

opgestuurd gekregen.  

Wanneer een introductiecursus aan bepaalde voorwaarden voldoet dan is dit boekje zelfs 

kosteloos te verkrijgen.  Voorwaarden zijn o.m. dat de cursus minimaal 10 lessen kent en dat 

deelnemers tenminste 60 euro aan de club betalen.  

 Dhr. Kardolus vraagt of deze tijdelijke leden andere rechten hebben dan reguliere 

leden.  

Het antwoord is dat zij dezelfde rechten hebben maar men kan slechts éénmaal hiervan 

gebruik maken en is het niet logisch te veronderstellen dat beginners in hun eerste drie 

maanden bijvoorbeeld wedstrijden zullen gaan doen.  

 Dhr. P. Kenter geeft aan dat Tréville werkt met twee gratis proeflessen. Deze mensen 

kunnen in dit systeem niet worden gemonitord en in die zin levert dit geen extra 

informatie op.  

De komende tijd wil de KNAS het gebruik van TIL stimuleren door in die gevallen waarbij een 

introductiecursus voldoet aan de criteria, ook 5 euro per TIL bij wijze van subsidie terug te 

betalen aan betreffende verenigingen.  

 Dhr. Van Gilst vraagt of lidmaatschap bij KNAS niet conflicteert met het 

verenigingslidmaatschap. In gevallen waarbij een vereniging een jaarlidmaatschap 

kent en dit lidmaatschap maar drie maanden beslaat.  

Een vereniging is vrij in het bepalen van hun eigen lidmaatschaps- en 

introductievoorwaarden. Daar waar het TIL niet passend is binnen de structuur van een 

vereniging kan de vereniging besluiten om haar eigen regels aan te passen of TIL niet in te 

zetten. Het is niet de bedoeling dat KNAS middels dit TIL gaat treden in de bevoegdheid van 

verenigingen om haar eigen regels te bepalen en na te leven. 

 Dhr. H. Kenter merkt op dat het TIL kostenverhogend kan werken wanneer iemand 

overgaat tot het regulier lidmaatschap aansluitend aan de TIL. 

 Dhr. Niemeijer geeft aan dat SV Prometheus het spelregelboekje gebruikt voor alle 

nieuwe leden. Hij vraagt of de mogelijkheid bestaat dat dit boekje dan ook gratis 

beschikbaar komt voor introducees die gelijk een volwaardig lidmaatschap aangaan.  

Hier moet het bestuur over nadenken: dit is niet voorzien maar een logische en legitieme 

vraag. Hier komt het bestuur op terug.       

 

 

 



- Spelregelboekje 

De afgelopen maanden is een nieuw spelregelboekje geïntroduceerd. Hierin staat precies 

welke spelregels men tenminste zou moeten kennen voordat men zich buiten de club 

begeeft om te gaan schermen. Dit is ontwikkeld mede vanuit de VSK-subsidie en beschikbaar 

voor slechts 10 euro per boekje. Verenigingen hebben een inkijkexemplaar in februari 

ontvangen.  

 

- Bijzondere ALV najaar 2016 (statutenwijziging) 

De voorzitter benoemt dat onze statuten op diverse punten aan een update toe zijn.  

o Er zit vaagheid in het stuk over de termijnen van bestuursleden; 

o We moeten wat zaken aanpassen om een aanvraag voor een ANBI status te kunnen 

doen; 

o De rol van het ISR moet in de statuten iets worden uitgebreid; 

o Online communicatie moet worden toegevoegd: nu gaan onze statuten er nog van 

uit dat internet niet bestaat; 

o We denken dat er een verandering van accountant aan zit te komen waarvoor 

instemming van de ALV nodig is.  

De BALV zal later in deze vergadering nog een aantal malen worden benoemd maar vanwege 

de overzichtelijkheid wil het bestuur deze vast aan het begin van de vergadering benoemen.  

- Olympic Experience: 

Aan de hand van  een filmpje legt de directeur uit dat de Olympic Experience een evenement 

is om enkele duizenden mensen het sporten tijdens de Olympische Spelen te laten beleven. 

Schermen doet hieraan mee: dit is een mooie kans om het schermen onder de aandacht te 

brengen.  

 

- In memoriam: 

Het afgelopen jaar zijn ons helaas enkele leden en oud-leden ontvallen. Hiervan noemen wij:

o Dhr. A.L. van den Berg 

o Dhr. P. Fraterman 

o Dhr. C.A.F. van der Valk 

o Dhr. S. Kamp 

o Mw. J. Vandervoodt 

De vergadering houdt een minuut stilte ter nagedachtenis.  

 

3. Ingekomen Post: 

Er is geen ingekomen post.  

 

4. Vaststellen agenda: 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 



5. Notulen ALV 2015.  

De voorzitter vraagt naar opmerkingen bij het verslag. De heer Oskamp benoemt dat de naam van 

Maarten Rooda onjuist is gespeld.  ipv Roorda. De heer Oskamp benoemt verder dat hem opvalt dat 

veel zinnen niet af lijken te zijn. Hij heeft het verslag niet verder op vorm beoordeeld omdat het een 

concept versie leek te zijn. Doordat hij zelf niet bij die vergadering aanwezig was kon hij diverse 

punten niet plaatsen. De voorzitter wijt e.e.a. aan slecht versiebeheer waardoor de redactie niet 

goed is geweest. Hij wil graag de inhoudelijke onjuistheden benoemen en wanneer er 

overeenstemming is over de inhoud zal het bestuur nog een taalkundige redactie doen.  

Verder zijn er over pagina 2 geen opmerkingen. Bij pagina 3 merkt de heer van Gilst op dat bij het te 

verstrekken overzicht van scheidsrechterskosten expliciet is gevraagd om dit per categorie van 

wedstrijden weer te geven. De voorzitter zegt toe de notulen op dit punt aan te passen.  

Er zijn geen opmerkingen bij pagina’s 4 en 5. Met de toegezegde aanpassingen worden de notulen 

gearresteerd.   

Dhr. Hopstaken vraagt wanneer de herziene notulen en de notulen van deze vergadering beschikbaar 

zullen zijn: deze worden per eind september verwacht.   

6. Jaarverslag 2015: 

Deze wordt per pagina doorlopen waarbij er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Er zijn geen 

vragen of opmerkingen bij het bericht van de voorzitter. Bij het bericht van de secretaris ziet de heer 

H. Kenter tegenstrijdigheden m.b.t. het ledental in vergelijking met de jaarrekening, namelijk 3086 

om 3080. De directeur geeft aan dat het getal in jaarrekening juist is en door de accountant is 

gecontroleerd.  

Bij de pagina met Commissies heeft de heer Kardolus een aantal verbeteringen: 

Veteranencommissie: de dames Bergsma en Perton alsmede dhr. Harings hebben in 2015 geen 

zitting gehad. Daarentegen hebben Sonja Lendi en Rick van de Weijden hier wel deel van uitgemaakt.  

Bij NK Commissie ontbreken een aantal namen:  
Namens bestuur: dhr. Van Cann, KNAS wedstrijden: dhr. Kardolus, namens de 
scheidsrechterscommissie mw. Angad Gaur, locale liaison: dhr. van Gilst, bondsbureau: dhr. 
Plantinga.  
In de Commissie Topsport is Arnoud Holstege vervangen door Siebren Tichelaar.  

Bij het overzicht verenigingen ziet de heer H. Kenter met nr. 57 ArgOss staan maar ook dat deze 

vereniging in de loop van 2015 is opgeheven. Hij vraagt zich dan ook af wat de peildatum is voor deze 

lijst. De directeur licht toe dat de vereniging Argoss niet op de juiste wijze haar lidmaatschap van de 

KNAS heeft opgezegd en nog openstaande rekeningen heeft. Hierdoor wordt de vereniging niet 

zonder meer uitgeschreven. Navraag bij de Kamer van Koophandel levert de informatie op dat de 

vereniging vooralsnog niet is opgeheven. Onderaan: 74 verenigingen: op bladzijde 12 staat dat er 70 

verenigingen zijn. De voorzitter geeft aan dat het overzicht een rechtstreeks aan het ledensysteem 

onttrokken overzicht is en we ervan uit gaan dat die het juiste getal weergeeft.   

Het Bericht van de Penningmeester behandelen we inhoudelijk bij het volgende agendapunt.  



De vergadering verzoekt om bij het Jaarverslag breedtesport ook behaalde medailles bij de WK 

Veteranen te vermelden.  

De heer Kardolus geeft als tip om voor die onderwerpen waar commissies zijn, hen te vragen of zij de 

informatie over de commissies willen aanleveren.  

Een geüpdate versie van het verslag zal via de site beschikbaar worden gemaakt.  

7. Financieel jaarverslag:  

De penningmeester geeft aan dat na jaren van positieve resultaten, het eigen vermogen is opgelopen 

tot rond 100.000. Op verzoek van de ALV is de bondscoach degen langer aangebleven. Dit is 

voornamelijk de reden van het tekort over 2015 van -20K. Het eigen vermogen van de KNAS kan dit 

gemakkelijk hebben maar een tekort van deze omvang zou niet te vaak moeten gebeuren.  

De accountant heeft tijdig aangegeven dat zij een goedkeurende verklaring zou afgeven. Helaas zijn 

er (heel) veel vragen extra gesteld hoewel die allemaal naar tevredenheid beantwoord konden 

worden. Hierdoor is de verklaring pas vandaag binnengekomen. Daarnaast is deze gegeven bij de 

oorspronkelijke versie. In overleg met de financiële commissie is een betere versie gemaakt die in 

toelichtingen en rubriceringen beter is. Omdat dit geen effect heeft op het resultaat zal hier verder 

geen actie op volgen. Gevraagd wordt of er vanuit de vergadering vragen zijn.  

De heeft van Gilst vraagt n.a.v. het overzicht op pagina 10 hoe het zit met de kosten van de NK 

omdat hij het bedrag niet herkent. De directeur legt uit dat in begroting alleen de bijdrage uit 

algemene middelen wordt meegerekend. Er zijn ook inkomsten: deze worden aan het budget 

toegevoegd. Slechts een deel van de kosten loopt via de lokale organisator, er zijn echter ook kosten 

die rechtstreeks vanuit de KNAS worden voldaan waarvan de belangrijkste de reiskosten van 

scheidsrechters zijn.  

8. Verslag Financiële Commissie.  

De FC geeft aan dat zij niet zo veel bijeen zijn gekomen als gewenst. Hierdoor hebben ze niet een 

grote bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de inzichtelijkheid van de cijfers. Zij heeft wel 

meer behoefte aan meer regelmatig inzicht in het financieel reilen en zeilen van de bond.  

De heer van Dam vraagt waarom het niet is gelukt om tussentijds bij elkaar komen waarop de 

voorzitter voorstelt om periodiek bij elkaar te komen, bijvoorbeeld bij bestuursvergaderingen.  

Dhr Niemeijer vindt dit niet nodig maar wil wel tussentijds cijfers overlegd krijgen. Afgesproken 

wordt dat de FC vaker zal worden ingekopieerd op periodieke rapportage aan bestuur.  

Dhr. Pizarro wil weten of er wel voldoende eigen vermogen is.  
De voorzitter bevestigt dit onder verwijzing naar de balans in de jaarrekening. 

Dhr. Hopstaken ziet hoge kosten voor faciliterende zaken. Hij stelt voor om een aparte commissie te 

benoemen om te bekijken waar bezuinigd zou kunnen worden. De penningmeester vindt het goed 

dat meerdere mensen meekijken. De voorzitter vindt dit een passende taak voor de financiële 

commissie: zij worden gevraagd om hier speciaal naar te kijken.  

Het financieel verslag wordt bij acclamatie goedgekeurd.  



9. Benoeming Financiële Commissie. 

De heren Niemeijer en Wassink zijn voor komend seizoen beschikbaar. Mw. van der Putten heeft 

aangegeven na zoveel jaar plaats te maken. Er is geen kandidaat beschikbaar en in de BALV zal 

worden gekeken naar aanvulling ter vervanging van mevrouw van der Putten.  

 

10. Begroting:  

De voorzitter geeft aan dat we onzekere tijden tegemoet gaan. Subsidies lopen terug. Er komt een 

nieuwe sportagenda en NOC*NSF trekt de touwtjes steeds verder aan. Tenzij Bas goud haalt in Rio 

zullen we het vrijwel zeker met minder moeten doen. We kunnen nu dan ook niet met goed fatsoen 

een begroting neerleggen. We melden daarom slecht nieuws en dagen iedereen uit om zelf geld te 

genereren. Sporters zullen veel meer zelf in hun carrière moeten investeren.  Er zijn veel ideeën en 

sommige zullen misschien slagen. Bij de komende BALV is meer bekend over de nieuwe sportagenda. 

We hopen daar dan nader over te berichten en over de positie van het schermen hierin.  

Dhr. Francis vraagt of NOC*NSF de enige instantie is waar subsidies vandaan komen? De directeur 
antwoordt dat dit zo is omdat het ministerie van VWS al haar bijdragen inmiddels ook aan NOC*NSF 
geeft. Dhr. Francis geeft aan dat er veel mogelijkheden voor verenigingen liggen bij gemeenten.  
Dhr. van Gilst weet dat de 15 grootste gemeenten van NL ook geld geven aan/voor individuele 
sporters.  
Dhr. R. van Winden geeft aan dat VWS extra geld ter beschikking gaat stellen al zal dit waarschijnlijk 
voor de top10 sporten zijn. 
Dhr. Hopstaken geeft aan dat het helpt als de KNAS statussen toekent voor talenten. Dit helpt vooral 
op lokaal niveau. Dit is van belang voor o.m. toegang tot LOOT scholen.  
Dhr. Oskamp wil weten hoe het er nu in 2016 voor staat. In de vorige vergadering is niet gesproken 
over 2016.  
De penningmeester antwoordt dat is begroot op 0 resultaat. We hebben in voorgaande jaren ook het 
meerjarenperspectief laten zien waarin de teruggang zichtbaar is. Wij maken zo in het najaar een 
meer gedetailleerde begroting passend op de jaarplannen. Het zal lastig zijn om de 0 te halen, 
mogelijk koersen we op een klein negatief resultaat.  
Dhr. van de Flier vult aan dat het goed denkbaar is dat we na de zomer zonder Gabor Salamon en 

mogelijk zonder Andrea Borella door moeten gaan.  

12: bestuursbesluiten 

De voorzitter beschrijft het bestuursprofiel dat de KNAS heeft naar aanleiding van gesprekken met 
kandidaten voor de functie van bestuurslid Topsport. Het is van belang te onderkennen dat de 
bestuursleden niet als individuen besturen. Ook met personen die zich kandidaat stellen wordt de 
werkwijze gedeeld: 

1. Beslissingen worden meestal in consensus, zelden of nooit door stemming genomen. Zodra 
ze van serieus belang zijn altijd door het bestuur. 

2. Beleid gaat over meerdere jaren (vooral Topsport) en wordt bij voorkeur door een Technisch 
Directeur bestendigd. 

3. Het nemen van een budget en het dan achteraf bestedingen verantwoorden is niet aan de 
orde.  

4. Meerjarig beleid hangt nooit aan een enkel persoon. 
 Het aantal bestuursleden dat een besluit neemt is minimaal drie.  



 

13. Rooster van Aftreden.  

De laatste wijziging van de statuten op dit punt is in 2012 vastgesteld. Desondanks bleek binnen het 

bestuur dat er verschillende opvattingen leven over hoe de regels moeten worden geïnterpreteerd. 

Met name wanneer iemand in de termijn van een ander valt: wordt dan de termijn vol gemaakt of 

wordt dan opnieuw begonnen?  Bij verkiezing in functie is de vraag hoe het werkt met 

dubbelfuncties. 

Op dit moment bestaat een ingewikkelde situatie. Het bestuur is voornemens om bij de BALV te 

komen met een voorstel waarin dit soort dubbelzinnigheden worden opgelost. Voor nu is het 

voorstel om de heer van Cann in functie te houden tot dat moment en de heer van de Flier tijdelijk 

benoemen tot penningmeester a.i.  

De heer van de Flier licht toe dat het bestuur graag termijnen wil koppelen aan personen en niet aan 

functies. Voorkomen moet worden dat te veel mensen tegelijk wisselen. Dit dient vooral om het 

collectief geheugen te bewaren.  

Dhr. Oskamp vraagt waarom de keuze in deze richting gaat in plaats van per functie te benoemen.  

Dhr. van de Flier vertelt dat hij bij zijn aantreden in de eerste drie jaar drie keer in een andere 

(bij)functie werd gekozen. Dat zou betekenen dat hij dan niet meer herkozen had mogen worden.  

Dhr. Niemeijer vraagt of het voorstel is om slechts de 12 jaar als limiet te laten staan?  

Dit wordt bevestigd door de voorzitter maar er zal wel tussentijds herbenoemd moeten worden. Het 

bestuur zal dan snel doorzoeken naar een penningmeester. Deze is uit een ruimere poel te zoeken 

omdat deze niet specifiek veel van schermen hoeft te weten.  

14. Verkiezing bestuur 

De vergadering stemt in met het aanblijven van de heer Van Cann en benoemt de heer van de Flier 

tot interim-penningmeester.  

Dhr. van de Flier wil graag een oude traditie in ere herstellen. Vroeger dacht men dat het bestuur 

alleen maar sigaren rookte en cognac dronk. Nu is dat nooit zo geweest maar het is goed gebruik om 

dit scheidende bestuursleden als afscheidspresentje te geven. Aan de heer Kramer wordt de zgn. 

“Joop Bakker trofee” uitgereikt.  

15 Anbi Status 

Dhr. van de Flier geeft toelichting op de plannen om voor de KNAS naast de huidige SBBI status ook 

de ANBI-status aan te vragen. Voor deze status, die ons financiële voordelen biedt is het nodig om 

een ANBI goedgekeurd doel aan te wijzen waar bij eventuele liquidatie resterend vermogen aan zal 

worden geschonken. Hij nodigt de verenigingen uit om met ideën te komen voor een ANBI 

goedgekeurd doel. 

Dhr. Oskamp is zeer geïnteresseerd en vraagt of dit voor zijn vereniging ook kan. Dhr. Vandervoodt 

geeft aan dat een particuliere vereniging waarschijnlijk niet in aanmerking komt.  



Teun benoemt de beweging “sport, daar geef je om” met toolkits voor verenigingen. Alle lid-

verenigingen van de KNAS zijn zgn. “SBBI’s” of wel Sociaal Belang Beogende Instelling. Deze kunnen 

ook fiscaal voordelig donaties ontvangen.  

Afsluitend wordt een wervend filmpje getoond.  

16. Aanpassing Huishoudelijk reglement.  

Dhr. Pijnappel benoemt dat het op dit moment het zeer onaantrekkelijk is voor m.n. lokale mensen 

om scheidsrechter te worden. Vanuit de gedachte om daar iets aan te doen is het bij de 

vergaderstukken verzonden voorstel geschreven. Er ontstaat een discussie over de reikwijdte van het 

voorstel.  

Alléén het voorstel om het huishoudelijk reglement aan te passen is het agendapunt. We willen de 

scheidsrechters ook een bescheiden vergoeding kunnen betalen buiten de daadwerkelijke reis- en 

verblijfkosten.  

Het voorstel wordt aangenomen zonder tegenstemmers.  

Specifiek wordt benoemd dat er nog werk te doen is voor wat betreft de uitwerking van het advies 

van de scheidsrechterscommissie.  

17. Rondvraag: 

Dhr. van der Weg wil weten of het idee van de commissie breedtesport om scheidsrechters verplicht 

te stellen een hamerstuk is van het bestuur of dat dit door de ALV moet worden vastgesteld. Hij 

vreest dat een kleine club met maar één topsporter wordt gedupeerd.  

De heer Van Cann antwoordt dat bij verenigingen het besef moet doordringen dat wanneer zij 

topsporters leveren, zij ook verantwoordelijk zijn om scheidsrechters op te leiden. De vraag is hoe 

dat het beste kan worden gestimuleerd.  

Dhr. Pijnappel neemt de vergadering mee in de strategie: nu eerst stimuleren en het proces van 

bewustwording starten. Na één of twee jaar moet worden bekeken of een verplichtstelling nodig is.  

Dhr. van Gilst wil de vergadering namens Chakib Zaïr danken voor de vele steunbetuigingen die hij 

tijdens zijn ziekteperiode mocht ontvangen vanuit de schermgemeenschap.  

Dhr. Oosthof heeft gehoord dat de KNAS-Cup opgeheven is. Hij vraagt zich af hoe plaatsing voor de 

NK nu zal verlopen voor wat betreft de vrijstellingen.  

Voor het NK zal in de loop van komend seizoen de nieuwe formule worden vastgesteld. Er komt ook 

een nieuw format voor keurmerkwedstrijden. Na intake van een wedstrijdorganisatie wordt er ook 

support gegeven. Op deze wedstrijden zullen schermers meer punten kunnen verdienen.  

Oscar wil iets zeggen als erelid van de KNAS. In het verleden en wellicht in de toekomst maken we 

mensen lid van verdienste bij goede prestaties in het verleden. Kunnen we ook iets doen voor de 

trainers achter deze sporters? 



Dhr. R van Winden wil weten hoe hij precies kan weten hoe e.e.a. geregeld is voor 

kwalificatiecriteria. Dhr. Van Cann antwoord dat dit staat in het handboek Schermer en deze is op de 

site van de KNAS te vinden. Als hulp nodig is om e.e.a. te vinden dan is dhr. Van Cann bereid om te 

helpen. 

De voorzitter wil graag iets rectificeren. Hij heeft in de update over gesprekken met kandidaten voor 

bestuurslid topsport gesproken in meervoud als het ging om opvattingen over bestuursmethodiek.  

Dit is onjuist: dat betrof slechts één van beide kandidaten. Met een tweede is een goede modus 

gevonden om op andere wijze verder te werken.  

De heer Oskamp verzoekt om een presentatie te mogen gebruiken bij het punt dat hij wil inbrengen, 

namelijk een voorstel tot contributieverhoging. Dit wordt toegestaan en hij leidt de vergadering door 

zijn presentatie waarin hij pleit voor een contributieverhoging om daarmee talentontwikkeling voor 

het schermen structureel te financieren. Verzoekt om meningspeiling.  

Voor alle zekerheid geeft de voorzitter aan dat dit een meningspeiling is die géén formele strekking 

heeft.  

Dhr. R. van Winden geeft aan in ieder geval tegen te zijn.  

Dhr. H. Kenter kan moeilijk uitleggen aan studenten en jeugd om aan te geven wat de KNAS voor dit 

geld voor hen doet. Daarnaast kent hij de mentaliteit van schermend Nederland. Dit zal naar zijn idee 

een ledendaling veroorzaken.  

Dhr. Oskamp onderkent dit en ziet in dat we de boer op moeten om e.e.a. uit te leggen. Dhr. 

Meulenaar is iig vóór naast de organiserende leden. Dhr. van Gilst vult aan dat dit idee onderzoek 

waardig is.  

Op de vraag wie tegen is wordt aarzelend gereageerd. Voorstel is om na de vergadering bij een 

drankje informeel over dit punt verder te discussiëren.  

Tot slot wordt een film van Vivás getoond met daarin de oproep om aanstaande zaterdag mee te 

doen aan de wereldrecordpoging equipeschermen. De heer van Dam van Vivás licht het bijzondere 

project “samen in de stelling” toe: een fundraiser voor een lid met een bijzondere ziekte. Het 

jubileum van Vivás staat in dit teken alsmede de officiële wereldrecordpoging voor het Guinness 

Book of Records voor equipeschermen.  

Dhr. L. van Winden vraagt naar de stand van zaken van online ranglijsten.  

Dhr. Van Cann antwoord dat we nu testen en hopen na de zomer om te gaan.  Liefst voor september.  

Dhr. R. van Winden vraagt of dit   gevolgen heeft voor het resultaat maar dit is niet de bedoeling.  

Het bestuur nodigt iedereen uit om ideeën zijn voor aanpassingen of overige suggesties bij het 

bestuur te melden.  

De vergadering wordt gesloten om 22.40 uur.  


