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Concept NOTULEN 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom en in het 

bijzonder de aanwezige ereleden.  

1. Appél Nominaal 

 

 
 

 

Aanwezig namens het bestuur:  

Dhr. W. Mokken, Dhr. B. van de Flier, dhr. E.G. Van Cann, dhr. L. Pijnappel 

Aanwezig namens het bureau: 

Dhr. T. Plantinga 

 

 

17 aanwezige verenigingen / persoonlijke leden

1033 aanwezige stemmen

23 afgemelde verenigingen / persoonlijke leden

53 afwezig zonder afmelding

93 totaal aantal verenigingen  / persoonlijke leden

VERENIGING STEMMEN

AANWEZIG/ 

GEVOLMACHTIGD

VERTEGENWOORDIGD 

DOOR

1006 Schermcentrum Amsterdam 198 ja Dhr. A. Oskamp

2008 s.v. Scaramouche 114 ja Dhr. J. de Graaf

2007 s.v. Pallós 110 ja Dhr. M. Berg

1019 HollandSchermen 107 ja Mw. A. van Dijk

1025 s.v. Tréville 99 ja Dhr. P. Kenter

2019 s.v. Vívás 64 ja Dhr. P. van Dam

4012 Schermclub Den Bosch 55 ja Dhr. M. de Jong

4008 s.v. Pallas 47 ja Mw. K. Fens-Willemse

5010 s.v. Prometheus 45 ja Dhr. S. Niemeijer

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

5018 Schermen Rotterdam Zaïr 36 ja Dhr. P. van Gilst

1005 KLM Schermvereniging 28 ja Dhr. H.J. Kenter

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

4022 Schermschool De Jordaan 27 ja Dhr. M. Rotteveel

4017 s.v. ESTEC Fencing Club 18 volmacht Dhr. R. Francis

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

Mevr. I. (Indra) Angad-Gaur 1 ja 0

APPEL NOMINAAL

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALGEMENE SCHERMBOND



Aanwezige commissieleden: 

Pim van Gilst, Louis Hopstaken, Martin Ariaans, Indra Angad-Gaur, Oscar Kardolus, Anton 

Oskamp, Sander Niemeijer 

Aanwezige ereleden: 

Henk Kenter, Oscar Kardolus, Anton Oskamp, Bert van de Flier, Wiebe Mokken 

 

2. Mededelingen 

• Etienne Van Cann is benoemd tot bestuurder van de European Fencing Confederation.  

• Bert van de Flier is gekozen in de Fair Play Council van de FIE. 

• De in het voorjaar afgesloten Bestuurders-Aansprakelijkheidsverzekering kent inmiddels 7 

deelnemende verenigingen. 

• De juridische sporthelpdesk waar de KNAS zich t.b.v. haar verenigingen bij heeft aangesloten 

heeft tot nu toe 2 doorgestuurde vragen opgeleverd.  

• Het Tijdelijk Introductielidmaatschap kent tot nu toe 22 leden. 

• Het eerder aangekondigde en uitgevoerde onderzoek resulteert in de pilot van de Jeugd 

Equipe Competitie die begin 2017 van start zal gaan. Momenteel kunnen verenigingen zich 

met hun teams hiervoor aanmelden.  

• Het bij de kaderdag in het voorjaar aangekondigde systeem van Online Ranglijsten is 

operationeel sind 1 september 2016. Een ieder beschouwt dit als een enorme stap 

voorwaards. De jarenlange grote inspanningen van Oscar worden specifiek benoemd. De 

KNAS is erelid Osar Kardolus zeer erkentelijk. 

• Nieuw Nationaal Trainingspak 

o Pim van Gilst licht de introductie van het huidige pak toe. Hij benoemt de gewijzigde 

regels mbt bruikleen en koop/eigendom van het trainingspak. De kleur is hetzelfde 

als de vorige versie, maar het heeft dikkere stof en draagt fijner over over het 

schermpak heen. De nieuwe Nationale Trainingspakken gaan in eerste instantie naar 

selectieleden en leden van het FBT en DBT. 

• In memoriam: Recentelijk is Egmont van Rijn overleden. Egmont was een bijzonder aimabele 

en waardevolle schermer die in diverse bestuurlijke rollen voor zowel civiele als militaire 

schermvereniningen van grote betekenis is geweest. De vergadering houdt een minuut stilte.  

 

 

3.  Ingekomen post 

• Een document van de Scheidsrechterscommissie zal worden behandeld bij agendapunt 10.  

• De enige schermvereniging in Zeeland, L’Assaillant, heeft een mail ingezonden. Deze bevat 

drie vragen welke zullen worden behandeld in de rondvraag. 

• Er is een mail binnengekomen van S.V. Courage. Hoewel deze formeel, vanwege vorm en 

termijn, niet in de stemming kan worden betrokken, kan worden vermeld dat deze dient ter 

ondersteuning van de door het bestuur gedane voorstellen. Waarvan akte. 

• Er is een mail binnengekomen van S.V. M.V.O. met een tekstvoorstel t.a.v. de 

statutenwijziging bij agendapunt 7. Deze zal bij het betreffende agendapunt worden 

behandeld.  

  



 

4. Vaststellen agenda.  

De agenda wordt, met de op basis van de ingezonden stukken aangebrachte wijzigingen, 

vastgesteld.  

 

5. Verslag ALV 2016 

Het verslag wordt gearresteerd. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat er nog 

immer discussie is over de hoogte van de bijdrage voor scheidsrechters bij deelname in het 

buitenland. Een verhelderende discussie heeft plaatsgevonden met Louis Hopstaken en Pim 

van Gilst. Zij zijn van mening dat de kosten die worden gemaakt voor scheidsrechters in het 

buitenland dusdanig moeten worden bijgehouden dat deze apart te zien is per groep zoals 

cadetten, junioren en veteranen. Daarbij zouden kosten die niet strikt noodzakelijk zijn voor 

deelname van schermers niet in deze kosten mogen worden betrokken. Hieronder vallen 

kosten die samenhangen met FIE examens of het stageprogramma voor talentvolle en 

ambitieuze scheidsrechters. Het bestuur wil hieraan tegemoet komen, maar merkt op dat dit 

het financieringsprobleem niet oplost.  

 

6. ANBI status 

Het heeft voor de KNAS fiscale voordelen om de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) te verkrijgen. Aan vrijwel alle voorwaarden is voldaan. Een punt dat overblijft, is 

dat onze Statuten weliswaar aangeven wat dient te gebeuren als de KNAS zou worden 

opgeheven (art. 27.5), maar dat voor de ANBI Status de verplichting is dat eventueel 

resterend vermogen naar een andere ANBI goedgekeurde organisatie gaat. Wij vroegen op 

de laatste ALV om suggesties vanuit de leden welke organisatie dat zou moeten zijn. Er zijn 

geen suggesties bij het bondsbureau binnengekomen. Het bestuur stelt daarom voor om bij 

onverhoopte opheffing van de KNAS, nadat alle verplichtingen zijn verrekend en vereffend 

en rekening is gehouden met de sociale belangen van de werknemers van de KNAS, de 

eventueel overgeblijvende middelen aan het NOC*NSF ten goede te laten komen. Deze 

organisatie is ANBI goedgekeurd. 

Derhalve dient art. 27 lid 5 van de Statuten te worden aangepast. Lid 5 zou nu moeten 

luiden:  
“5. Bij besluit tot ontbinding zal, nadat alle verplichtingen zijn verrekend en vereffend 

en rekening is gehouden met de sociale belangen van de werknemers van de KNAS, 

een eventueel batig saldo ten goede komen aan de vereniging “Nederlands Olympisch 

Comité*Nederlandse Sport Federatie.”  

 

De Algemene Vergadering stemt hier unaniem mee in.  

 

Naar aanleiding hiervan vraagt de heer Kardolus of dit betekent dat de contributies 

aftrekbaar worden van de inkomstenbelasting. Dit is helaas niet het geval. Aanvullende giften 

en donaties wel.  

 

 

 

 

 

 

 



7. Wijziging Zittingstermijnen.  

Vorige keer reeds een beetje doorgenomen. Telkens bestuurstermijnen  van vier jaar. We 

hebben echter een probleem: mensen staan niet te springen in het bestuur zitting te nemen. 

Dhr. van de Flier is in 2010 tot het bestuur toegetreden en inmiddels in verschillende functies 

7 keer ge- en herkozen. Telkens door het stoppen van anderen. Als een bestuurslid slechts 

drie keer herkozen kan worden dan was hij na vier jaar al gedwongen geweest af te treden. 

Deze interpretatie is dus niet de bedoeling. Het huidige voorstel is bedoeld om dit op te 

lossen. Wel behouden in dit voorstel wel de maximale totaal aantal jaren in stand. De 

vergadering gaat unaniem akkoord met de volgende nieuwe tekst voor art. 9 lid 6. 

Artikel 9 lid 6 
a.  De leden van het bondsbestuur worden verkozen en benoemd voor één bestuursperiode. 
b.  Leden van het bondsbestuur zijn herbenoembaar en herkiesbaar, tot een uiterste van twaalf jaren 
als lid van het bondsbestuur, waarna dient te worden afgetreden. 
c.  Het gedurende de bestuursperiode van vier jaar al dan niet tijdelijk overnemen van een andere 
positie binnen het bondsbestuur geldt niet als een herverkiezing. 
d.  Een lid van het bondsbestuur kan te allen tijde het uiterste van twaalf jaren volmaken, ongeacht 
de duur en het aantal van de bestuursperioden. 
e.  Een lid van het bondsbestuur dat is afgetreden zoals bedoeld in artikel 9 lid 6 sub b, is, gedurende 
een direct op diens lidmaatschap van het bondsbestuur volgende periode van ten minste vier jaren, 
uitgesloten van het vervullen van een lidmaatschap van het bondsbestuur. 
f.  Onder een bestuursperiode wordt in dit verband verstaan: een periode van vier jaren. 
g.  Onder een jaar wordt in dit verband verstaan: de periode tussen twee opvolgende jaarlijks te 

houden bondsvergaderingen. 

 

8. Rooster van Aftreden 

Erelid Henk Kenter vraagt: was het niet eerst de bedoeling om te voorkomen dat mensen tegelijk 

zouden vertrekken? Was een doel niet het behoud van bestuurservaring? Nu lijkt dat probleem weer 

terug te kunnen komen en wel in 2018. Hij vindt het een beter idee om eenmalig een veschil in ritme 

aan te brengen.  

De Jonge (SDB) geeft aan dat je het rooster kunt vastleggen waarbij je dit probleem adresseert. Als 

de realiteit anders is dan moet je daar toch op aanpassen.  

Wiebe Mokken toont begrip voor de opmerkingen maar geeft aan dat het probleem van tegelijk 

stoppen altijd bestaat en dat we daar niet te angstig moeten zijn. We maken optimale  roosters die 

moeten worden aangepast door het voortijdig stoppen van bestuursleden. 

Karin Fens geeft aan dat na 12 jaar iemand nog adviserend kan aanblijven. Het gebruik maken van 

bestuurs- en andere ervaring in onze relatief kleine schermwereld kan de vergadering allen maar 

aanmoedigen.  

  



9. Benoeming accountant.  

De vergadering stemt unaniem voor het herbenoemen van de huidige accountant. Ondanks 

enige frictie en odanks het feit dat de interventie van een van de partners nodig  om het 

vertrouwen te herwinnen, lijkt het in de situatie waarin de federatie nu verkeert verstandiger de 

relatie te continueren. 

  
10. Reglement Matchfixing en rol aanklager ISR binnen KNAS statuten. 

De vergadering stemt in met het opnemen in de KNAS statuten van een reglement Matchfixing 

en de omschrijving van de rol van de aanklager van het ISR. 

11. Scheidsrechterszaken   

Sinds enige tijd is er onrust in de scheidsrechterswereld. Teneinde de standpunten te 

verduidelijken heeft het bestuur de voorzitter van de Scheidsrechtercommissie,Indra Angad 

Gaur, uitgenodigd om één en ander toe te lichten. Zij doet dit samen met commissielid Martin 

Ariaans. 

 

Indra introduceert zichzelf als ex-topschermer, topscheidsrechter en voorzitter van de 

scheidsrechtercommissie.  

Een belangrijke vraag is of wij allemaal hetzelfde willen. Meer, betere schermers. Zij 

constateert een niveauverschil tussen ‘onze’ scheidsrechters op Nederlandse toernooien en 

dat wat wordt gevraagd in het buitenland.  

Martin benoemt de volgens de commissie essentiele uitgangspunten.  

Drie groepen moeten dingen anders doen: 

1. Schermer: moet accepteren dat een scheidsrechter een ontwikkeling doormaakt.  

2. Oud-schermers en schermers moeten we motiveren om scheidsrechter te worden.  

3. Verenigingen dienen we te motiveren om te zorgen dat de scheidsrechter er ook echt saat.  

Voorbeeld: op Zilveren Wedstrijden worden geen scheidsrechters uitgenodigd. Dat doet pijn,  

omdat er dan dus altijd schermers staan te scheidsen. Op het Koning Willem II toernooi zijn 

er wel altijd scheidsrechters. Die komen altijd graag want ze worden goed verzorgd.  

Één element kan zijn om een scheidsrechter een kleine vergoeding te geven zodat hij bv zijn 

gezin mee naar de chinees kan nemen. Bij HS schermen is een examen georganiseerd waar 

veel actieve schermers zijn opgeleid. Deze kwamen nooit. Wat bleek: die werken liever bij de 

AH, omdat ze daar meer verdienen.  

Er ontstaat een levendige discussie waarbij het moeilijk blijft om op de hoofdlijn van het 

voorstel te blijven. Er is onderzoek geweest waarom scheidsrechters niet meer komen. 

Hieruit blijkt dat scheidsrechters zich weinig gewaardeerd voelen en toch iets willen 

overhouden op dagen dat het minder lekker loopt.  

Pieter van Seventer: ziet oplossing als bij Hockey: iedereen van 16 moet verplicht een licentie 

halen. Robb van Winden benoemt dat hij in de vereniging altijd voldoende mensen 

voorhanden heeft. Juist Internationaal is naar zijn mening vaak e.e.a. niet goed geregeld.  



Jeroen Divendal vindt het belangrijk dat scheidsrechters zich gewaardeerd voelen en 

beschermd worden door hun eigen groep. Een soort vakbond zogezegd. Het is eigenlijk beter 

wanneer deze losgeweekt wordt van ‘hun’ club. Vaak reizen ze met hun sporters mee. Het 

zou eigenlijk meer een soort professie moeten worden.  

Martin Ariaans : Scheidsrechters kunnen met een kleine bijbetaling een uniform pak kopen 

waarmee deze saamhorigheid wordt vergroot.  

Pim van Gilst  vraagt of het niet beter is als een commissie scheidsrechters toewijst aan 

wedstrijden.  

Martin Ariaans  Daar is over nagedacht en we hebben bij andere bonden gekeken. De 

verhouding tussen bonden die het de verenigingen laten oplossen en die die het zelf 

organiseren is 50 – 50. Bij bijvoorbeeld de KNVB krijgen ze al snel een vergoeding. De vraag 

wiens taak het is om scheidsrechters bij elkaar te krijgen is relevant.  

Pim van Gilst  bedoelt de inzet op de toernooien zelf. Dat daar de scheidsrechterscommissie 

bepaalt wie bijvoorbeeld finales krijgt toegewezen. Dat is nu alleen op de NK zo, en het gaat 

vaak mis.   

Indra Angad Gaur wil graag een punt benadrukken: hoe verder in de discussie gaan hoe we 

ons in details verliezen. Het gaat om het niveau van de wedstrijden in Nederland! 

Rudolph Francis:  Het klimaat onder scheidsrechters is in het buitenland anders dan in NL.  

Pim van Gilst vraagt het woord. Hij heeft met Louis Hopstaken gevraagd om cijfers waar de 

uitgaven op internationale scheidsrechterskosten en de inkomsten tegenover elkaar zijn 

gezet. Ze hebben deze over categorieën verdeeld. Zij zien voor hun onverklaarbare zaken, 

bijvoorbeeld Veteranen: deze betalen niet mee aan de 25 euro. Verder constateren ze dat 

wordt meebetaald aan opleidingstrajecten in buitenland en dat er kosten worden gemaakt 

door huns inziens onnodige uitzendingen. Is dit allemaal wel nodig? Pim wil een en ander 

met een gespecialiseerde groep uitwerken. 

Teun beantwoordt de vragen en doet zijn best de onduidelijkheden op te helderen. Indra vult aan dat 

de opleiding kostenneutraal wordt gedaan.  

Wiebe: het is goed dat verder onderzoek wordt gedaan. Wellicht willen we de boekingsmethode 

aanpassen. Het rekeningschema lijkt noiet aan te sluiten om de huidige gang van zaken wat 

onduidelijkheden in de hand werkt.  

12. Rondvraag 

Etienne wil vraag van Louis beantwoorden. Deze was: waarom zetten we Andrea in en niet Gabor? 

Antwoord: Er is te weinig geld om allebei te doen. We hebben een sponsor gevonden voor de 

programma’s van enkele specifieke sporters én één voor de inzet van Andrea. We hebben nog geen 

sponsor voor Gabor, helaas. De sponsor voor Andrea wenst geen publiciteit.  

Pieter van Seventer zou graag zien dat het bestuur meer aandacht geeft aan veteranenschermen. Hij 

vond het merkwaardig dat zij zelf de equipe inschrijfgelden moesten betalen. Vindt dat de veteranen 

veel bijdragen.  

Wiebe Mokken  geeft aan dat dit op de volgende BV zal worden besproken, maar dat het 

hoogstwaarschijnlijk wel tot een verhoging van de kwalificatieeisen zou kunnen leiden. Oscar 



Kardolus  geeft aan dat  het standpunt van Pieter van Seventer persoonlijk is en dat dit niet als het 

standpunt van de veteranencommissie mag worden gezien.  

De mail van l’Assaillant wordt besproken. Wiebe stelt voor dat het bondsbureau de vragen 

rechtstreeks beantwoordt. Het betreft een vraag aangaande de specifieke behoefte van een enkele 

vereniging, die te maken heeft met dagelijks evoortgang, niet een die in deze vergadering aan de 

orde hoort te komen.    

Pim verzoekt extra budget in de begroting, omdat het nu een speerpunt is om equipeschermen te 

promoten. Zijn verzoek zal bij het opstellen van de begroting als zodanig, een verzoek, worden 

meegenomen. 

Bert van de Flier  geeft aan dat er twee tickets zijn gekocht vanuit het bluebiz programma. Dit 

programma wordt nog te weinig gebruikt. Het kost je geen miles: je eigen miles spaar je er naast. Hij 

verzoekt door te boeken via KLM Blue Biz van de KNAS het schermen te helpen. 

 

13. Sluiting 


