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Koninklijke
Nederlandse Algemene
Schermbond
Notulen Bondsvergadering 2014
Datum 11 juni 2014
Kasteel De Wittenburg, Wassenaar
De voorzitter opent de vergadering om 19.35.
(Een aantal verenigingen komt iets later binnen maar wordt, daar alle stemmingen bij acclamatie
hebben plaatsgevonden, voor dit verslag verondersteld tijdig aanwezig geweest te zijn. )
1. Appèl Nominaal:
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALGEMENE SCHERMBOND
APPEL NOMINAAL

KvK te ’s-Gravenhage 40409378

23
1139
0
75
99

VERENIGING
1004 s.v. Zaal Heerooms
1005 s.v. K.L.M.
1006 Schermcentrum Amsterdam
1011 MSV Zeemacht
1020 Fencing Club Almere
1023 ASSV Esprit
1025 s.v. Tréville
2001 s.v. Déropement
2003 s.v. La Prime
2004 s.v. de Drie Musketiers
2008 s.v. Scaramouche
2019 s.v. Vívás
2022 Schermclub Harderwijk
4012 Schermclub Den Bosch
4020 s.v. Robbschermen
5006 s.v. Zaal Kardolus
5010 s.v. Prometheus
5014 s.v. Ter Weer
5018 Schermen Rotterdam Zaïr
5022 s.v. M.V.O.
5025 s.v. Delft Fencing Club
Dhr. H.G.C.M. (Henk) Crooijmans

aanwezige verenigingen / persoonlijke leden
aanwezige stemmen
afgemelde verenigingen / persoonlijke leden
afwezig zonder afmelding
totaal aantal verenigingen / persoonlijke leden
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STEMMEN
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21
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35
ja
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17
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16
ja
105
VM: naam gevolgmachtigde
54
ja
57
ja
45
ja
172
ja
52
ja
16
ja
59
ja
31
ja
49
ja
36
ja
69
ja
45
ja
19
ja
30
ja
1
ja

VERTEGENWOORDIGD DOOR
John Heerooms
Henk Kenter
Anton Oskamp
Jaap Jongemans
Ad vd Weg
Dhr. Gardenier
Henk Kenter
George Derop
Erik Bel
Jelle Klein
Jan de Graaf
Paul van Dam
Ryan Oosthof
Louis Hopstaken
Robb van Winden
Oscar Kardolus
Sander Niemeijer
Alex Matla
Pim van Gilst
Paul van den Berg
Serge Mes
0

Aanwezige overigen:
Bestuur: Etienne Van Cann (bestuurslid, voorzitter a.i.), Bert van de Flier (secr), Joost Kramer
(penningmeester), Peter van Dalen (bestuurslid), Wiebe Mokken (kandidaat), Leon Pijnappel
(kandidaat)
Bureau: Teun Plantinga, Nanning van der Hoop, Marcel Borst
Toehoorders: Daniel Nivard.
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2. Mededelingen
-

-

Peter Sorber heeft wegens drukke werkzaamheden elders het voorzitterschap per 1 januari
2014 moeten beëindigen. Etienne Van Cann heeft als vice-voorzitter de periode van 1 januari
tot en met 11 juni 2014 waargenomen.
De in 2013 en eerder besloten statutenwijzigingen zijn per 22 augustus 2013 verleden bij de
notaris.
Op 19 mei is een discussieavond gehouden bij Scaramouche, het verslag hiervan staat op de
website.
In 2013 zijn twee bijzonder gewaardeerde leden ons ontvallen:
o Oud-bestuurslid Hanneke Rossino
o Lid van verdienste en oud-Olympiër Henny ter Weer.
De vergadering houdt een minuut stilte ter nagedachtenis.

3. Ingekomen Post
-

-

Mailverkeer met en n.a.v. van Jacob Jongejans.
De mail riep op tot een aanpassing van het kwalificatiesysteem voor internationale
titeltoernooien. Dhr. Jongejan heeft verzocht is deze mail niet inhoudelijk te behandelen
vanwege de discussie die naar aanleiding hiervan is ontstaan en vanwege de wens om
opnieuw het voorstel te bezien.
Accountantsverklaring: de goedkeurende accountantsverklaring is in origineel ontvangen.
Verslag Financiële Commissie: wordt later inhoudelijk behandeld.

4. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Verslag Bondsvergadering juni 2013
- De heer Hopstaken was aanwezig maar dit staat ten onrechte niet onder punt 1 vermeld.
- De heer van Rijn vraagt aandacht voor consequent juiste schrijfwijze van zijn voornaam; dit
staat niet goed op pagina 6.
- De heer Oscar Kardolus merkt op dat de brief van SV Zaal Kardolus inhoudelijk nog niet is
behandeld.
De Scheidsrechterscommissie heeft al veel werk verzet. Het bestuur zegt toe om voor
volgende vergadering vast te stellen welke behandeling nog relevant is.
Het verslag wordt bij acclamatie vastgesteld.
6. Het jaarverslag 2013 wordt doorgenomen. Hoogtepunten van 2013 passeren kort de revue:
- Viering 100 jaar FIE: het toernooi MMIT-Sista kon hierdoor met extra allure worden
georganiseerd.
- Het Rolstoelschermen is verder doorontwikkeld met verankering van deze discipline in een
aantal regulieren wedstrijden waaronder het JPT en de Vetcup. Daarnaast was deelname aan
de Paragames in Breda een succes.
- De Lotto NK Senioren is voor het eerst in Rotterdam gehouden. Een goede stap in de
doorontwikkeling van het evenement.
- Het ledental is voor het eerst sinds jaren boven de 3.000 gekomen. Het eindigde op 3.156 en
dat is een record.
- Dhr. Oskamp vindt de prestatie van Tristan Tulen (3e bij de Universiade; over all winaar van
het onder 23 circuit) wel degelijk bijzondere topsportprestaties.
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-

Dhr. van Winden had graag meer aandacht gehad vanuit de media voor de Lotto NK Senioren
2014.
Het jaarverslag wordt aangenomen.
7. Financieel verslag
-

Jaarrekening:
De penningmeester bespreekt de jaarrekening.
Verslag Financiële Commissie:
Mw. van der Putten licht het verslag van de financiële commissie toe.
Dhr. Hopstaken benoemt de aandachtspunten. Voornaamste punt is het geringe aantal
overlegmomenten tussen bestuur en Financiële Commissie. Van beide zijden wordt
toegezegd in onderling overleg deze frequentie te verhogen.
Dhr. Niemeijer geeft aan dat de financiën en rapportages goed in elkaar steken maar dat
planning en realisatie overzichtelijker kunnen. De FC pakt dit punt het komende jaar op.
N.a.v. een vraag van de dhr. Jongejans wordt toegelicht dat bij de teruglopende inkomsten
de trainingssituatie en kwaliteit van de begeleiding voorrang krijgt boven uitzendingen naar
internationale wedstrijden. Geconstateerd wordt dat op alle punten wordt bezuinigd.
Een aantal detailvragen wordt beantwoord. Dhr. Mokken geeft als tip om middels Exception
Reporting e.e.a. in het vervolg te verduidelijken.
De Jaarrekening wordt aangenomen en bij acclamatie wordt decharge verleend aan het
bestuur.

8. Benoeming Financiële Commissie
Nathalie van de Putten is aftredend en nog éénmaal herkiesbaar voor een periode van drie jaar.
Zij wordt bij acclamatie herkozen.
Sander Niemeijer heeft als kandidaat reeds deelgenomen aan de bespreking over de
jaarrekening. Hij wordt bij acclamatie gekozen.
9. Vaststelling contributie
De contributie wordt niet aangepast anders dan met de reguliere prijscompensatie. Deze wordt
dus automatisch vastgesteld op € 46,75 per jaar voor senioren en op € 23,50 voor jeugd.
10. Verkiezing bestuur
a. Wiebe Mokken licht zijn kandidatuur voor het voorzitterschap toe. Hij wordt met luid
applaus verkozen.
b. Peter van Dalen heeft aangegeven het bestuurslidmaatschap niet te willen continueren
en per 11 juni terug te treden. Hij wordt bedankt voor zijn inzet met een mooi boeket.
c. Leon Pijnappel heeft zich beschikbaar gesteld. Aansluitend aan de vergadering neemt hij
de aanwezigen mee in zijn visie op de breedtesport in het schermen. Hij wordt met luid
applaus verkozen.
d. Joost Kramer is herkiesbaar als penningmeester. Hij wordt met luid applaus herkozen.
11. Commissies
Oscar Kardolus wordt verzocht de zaal even te verlaten. In de zaal wordt Oscar genoemd als de
onvermoeibare functionaris die de ranglijsten verzorgd. Ook zijn werk als wedstrijdleider,
beheerder van de wedstrijdkalender en als lid van het organisatiecomité van de NK's is voor vele
schermers van grote waarde. Alsof dit niet genoeg is, werpt Oscar zich al vele jaren op als
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belangenbehartiger van het veteranenschermen. De tijd dat we Oscar zijn inzet voor het
schermen meten gaat niet langer in jaren maar in decennia. Een fantastische vrijwilliger die weet
waar hij over praat want hij is negenvoudig Nederlands Kampioen individueel en deelnemer
(geweest) aan EK's, WK's en diverse Veteranenkampioenschappen. Het initiatief van de schermOscars tovert bij velen een glimlach op het gezicht. De manier waarop hij initiatieven zoals het
roltoelschermen ondersteunt laat zien dat hij openstaat voor verandering en ontwikkeling van de
sport. Het bondsbestuur draagt gelet op al het bovenstaande, Oscar Kardolus voor als erelid.
Wanneer de vergadering hier unaniem mee instemt komt Oscar weer binnen en krijgt de
erespeld en de bloemen uit handen van Etienne Van Cann.
12. Rondvraag
 Georges Dérop is verbaasd over deelname van buitenlanders aan NK.
o Geantwoord wordt dat dit al heel lang zo is en op basis van wetgeving. Er is geen
keuze voor de KNAS om dit anders te doen.
 Pim van Gilst wil graag dat het mogelijk wordt voor een schermer om voor verschillende
disciplines namens verschillende verenigingen uit te komen. Bij de KNVB kan dit: bij
voorbeeld voor zaalvoetbal en veldvoetbal. Peter van Dalen vind dit interessant omdat de
ontwikkeling van talenten en schermers voorop moet staan.
o Deze mogelijkheid is strijdig met de reglementen en een aantal uitgangspunten van
deze reglementen. Het bestuur staat open voor voorstellen om dit mogelijk te
maken, zonder dat de uitgangspunten onder de huidige reglementen worden
genegeerd.
 Pim van Gilst vraagt aandacht voor de vrijblijvendheid die nu bij de arbitrage merkbaar is. Er
zijn toernooien met veel te weinig scheidsrechters.
o Etienne van Cann geeft aan dat dit een aandachtspunt is van de
scheidsrechterscommissie.
 N.a.v. een vraag van Louis Hopstaken memoreert Anton Oskamp aan een bestaand protocol
voor inschrijvingen voor buitenlandse wedstrijden.
 Louis Hopstaken vraagt aandacht voor de topsportstructuren. Hij meent verschillen te zien in
de kwalificatie eisen tussen floret en degen en sabel.
o Etienne benoemt dat de kwalfiicatie eisen dezelfde zijn voor de verschillende wapens
en dat de bondscoaches de selectie vaststellen. Bij degen zijn er wijzigingen te
verwachten ten aanzien van het instellen van kwalficiatiewedstrijden maar dit zal
niet voor aanstaand seizoen zijn.
o Een evaluatie van het floretcollectief heeft plaatsgevonden. Louis heeft hierop geen
input kunnen leveren. Hij wordt uitgenodigd dit alsnog aan te leveren bij Etienne Van
Cann.
 Erelid Oscar Kardolus wil graag nog een antwoord op de brief van SV Zaal Kardolus van vorig
jaar.
o Dit wordt toegezegd.
 Erik Bel geeft aan dat momenteel een verkorte opleiding loopt tot scheidsrechter. Er is al een
aantal geïnteresseerden in een volgende cursus. Belangstellenden kunnen zich melden bij de
scheidsrechterscommissie.
 Teun Plantinga geeft aan dat verenigingen die meedoen aan het Actieplan Naar een Veilig
Sportklimaat de kosten voor de opleiding uit dit programma vergoed kunnen krijgen.
 Een commissie zal de input van Jacob Jongejan en Louis Hopstaken ten behoeve van
wijzigingen in het kwalificatiesysteem onderzoeken en met hen bespreken.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.

