
Algemene Ledenvergadering  
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond  
10 oktober 2017 - 19.30 uur. 
 
Apel nominaal: 
Er zijn 21 verenigingen vertegenwoordigd met in totaal 1407 leden 
 - Namens KLM Schermvereniging:  Dhr. H. Kenter 
 - Namens Schermcentrum Amsterdam:  Dhr. A. Oskamp 
 - Namens HollandSchermen:   Dhr. J. Divendal 
 - Namens Fencing Club Almere:   Dhr. A. van der Weg 
 - Namens ASSV Esprit:    Mw. M. Mens 
 - Namens s.v. Treville:    Dhr. P. Kenter 
 - Namens s.v. de Drie Musketiers:  Dhr. R. Abbink 
 - Namens s.v. Pallôs:    Dhr. M. Berg 
 - Namens s.v. Scaramouche:   Dhr. J. de Graaf 
 - Namens NSSV Don Quichote:   Mw. D. Teheux 
 - Namens s.v. Beau Geste:   Dhr. E. Butin Bik 
 - Namens s.v. Pallas:    Mw. K. Fens 
 - Namens Schermclub Den Bosch:  Dhr. M. De Jong 
 - Namens s.v. En Cavant:   Mw. M.de Haas-Wolzak 
 - Namens Schermschool De Jordaan:  Dhr. M. Rotteveel 
 - Namens s.v. A.E.W.:    Dhr. E. Wojcek 
 - Namens Schermvereniging Zaal Kardolus: Dhr. M. Remmen 
 - Namens s.v. Ter Weer:   Dhr. A. Matla 
 - Namens Schermen Rotterdam Zaïr:  Dhr. Pim van Gilst 
 - Namens s.v. Delft Fencing Club:  Mw. H. Hofman 
 - Persoonlijklid:     Dhr. Pieter van Gilst  
 
Het bondsbestuur, bestaande uit de heren W. Mokken (voorzitter), B. van de Flier (secretaris / 
penningmeester), E. Van Cann (algemeen bestuurslid - topsport en vice voorzitter) en L. Pijnappel 
(algemeen bestuurslid - breedtesport) en bondsdirecteur T. Plantinga zijn aanwezig. 
 
NOTULEN 
 
- Dhr. W. Mokken zit voor en opent de vergadering om 19.41 

Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder de ereleden H. Kenter, B. van de 
Flier, A. Oskamp en O. Kardolus. 

 
Mededelingen: 

- Dhr. M. Berg notuleert 
- IOC stelt op voorspraak van NOC*NSF en KNAS $20.000,- beschikbaar voor de weg van 

Bas Verwijlen naar de Olympische Spelen van 2020 
- Verhuizing bondsbureau: momenteel werken KNAS, squash en tafeltennis samen.  

o Squash vertrekt uit de samenwerking per 1-1-2018.  
o De KNAS en NTTB verhuizen naar Nieuwegein, om daar samen te werken met nog 5 

bonden. 
- Dhr. E. Van Cann is benoemd tot lid van EFC-bestuur 
- Dhr. B. van de Flier is benoemd tot voorzitter van de Fair Play Council van de FIE 
- Dhr. O. Kardolus is herbenoemd tot lid van de Veterans Council van de EFC 
- FIE  aanvraag voor CHF 10.000,- voor materiaal KNAS is gehonoreerd 
- In memoriam: Dr. George Ruijsch van Dugteren, groot dopingexpert in de internationale 

sportwereld, heeft Nederland daar ook uitzonderlijk gerepresenteerd. In 2008 opgenomen in 
de FIE Hall of Fame. Er wordt 1 minutt stilte in acht genomen. 

- Binnengekomen post: e-mail Fencing Club Almere inzake wedstrijdplanning -> agendapunt 
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- Vaststellen agenda 
- Noot van Dhr. W. Mokken: de financiële commissie is afwezig, maar heeft wel een brief 
gestuurd. 

 
Verslag BALV 2016: 

- "Egmont van Rijn" dient verbeterd te worden naar 'Egmond van Rijn'. 
 
Financieel jaaroverzicht 2016: 

- pag. 5: Dhr. O. Kardolus bemerkt dat de genoemde namen bij de veteranencommissie en 
NK-commissie ontoereikend zijn. 

- Dhr. Kenter (KLM): mbt. lerarenopleiding onduidelijk over de aantallen, er staat dat er 
veertien in opleiding zijn geweest en één persoon is geslaagd, het feit dat het om een 
tweejarige opleiding gaat wordt niet benoemd, dit kan verwarrend zijn. 

- Dhr. A. van der Weg (namens opleidingscommissie) plaatst de noot dat alle kandidaten 
geslaagd zijn. 

- Het negatief resultaat vindt oorsprong in het dienstverband van de bondscoach voor het 
degenteam. Het degenteam wordt gelijkend het floretteam gecoacht, maar een vrijwel zekere 
sponsor haakte af. 

- Het is nog niet gelukt het verslag van de accountant te bespreken met de financiële 
commissie. 

- Dhr. E. Wojcek heeft een vraag over de oorsprong van de hogere uitgaven ICT, hij kan alleen 
de pagina niet meer vinden. Dit wordt buiten de vergadering beantwoord.  

- pag. 15: Dhr. E. Wojcek: zijn reis- en verblijfskosten van het bestuur alleen nationaal of 
internationaal? Dhr. B van de Flier deelt mee dat beide voorkomen.. -> Dhr. Kenter: hoe zit 
dat met bestuurders die internationaal actief zijn geworden? Wordt het daardoor duurder? 
Dhr.B  van de Flier legt uit dat deze kosten door de Internationale organisaties worden 
gedragen.  Dhr. W.Mokken voegt toe dat hij zelf niets declareert, dus het zal in de toekomst 
waarschijnlijk oplopen. Dhr. B van de Flier voegt een anekdote toe waaruit blijkt dat het 
bestuur zijn best doet de kosten laag te houden. 

- De financiële commissie is afwezig, zegt schriftelijk: er zijn te weinig contactmomenten 
geweest. Er komt een nieuwe accountant, de huidige accountant is erg duur en heeft vaak 
onvoldoende tijd voor een kleine klant als de KNAS. De vertrekkende commissieleden 
adviseren dat er controle op de jaarrekening KNAS blijft, het bondsbestuur stemt in, een 
nieuwe accountant is vooral voordeliger, de controle valt niet weg. Dit punt komt terug na de 
eventuele decharge.  

- Dhr. H. Kenter vraagt of de stukken nu wel door de financiële commissie worden 
goedgekeurd. Dhr. W. Mokken antwoordt dat de commissie heeft aangegeven geen vragen 
meer te hebben bij de stukken. 

- Decharge bestuur: verleend 
- Nieuwe accountant. Het bestuur wil overweegt over te stappen van RA naar AA, er is echter 

nog geen accountant gevonden, de argumentatie staat op de presentatiedia. 
- Dhr. Pim van Gilst vraagt of een samenwerking wat betreft een accountant met de andere 

bonden in het nieuwe samenwerkingsverband mogelijk is. De Dhr van de Flier deelt mee dat 
dat nu juist het geval was toen met de 3 bonden werd samengewerkt, maar dat blijkt dat 
individueel opereren voor een kleine bond als de onze wellicht goedkoper is. 

- Dhr. E. Butin Bik vraagt naar de implicaties van nieuwe accountant met betrekking tot de 
financiële commissie. Dhr. T. Plantinga: er komt een nieuwe commissie, daarin wordt dat 
besproken. 

 
- Contributieverhoging 

- Achtergrond en noodzaak: 
- Tot nu toe was er altijd een contributieverhoging volgens vaste regelingen. Voorheen waren 

er veel meer fondsen, grofweg driemaal zoveel. Subsidies breedtesport zijn geheel 
verdwenen. Eerst ontvingen alle sporten financiën vanuit NOC-NSF, daarna slechts de 
Olympische, daarna zijn die sporten in groepen ingedeeld, nu is er slechts een 'top 10-
ambitie', na breedtesport is nu dus ook topsport subsidieloos. 



- Bestuur stelt voor de contributie met 5 euro, voor de jeugd en 10 euro, voor volwassenen te 
verhogen. 

- Dhr. A. Oskamp (SCA): tevens namens: HollandSchermen, Pallós, Scaramouche, Rotterdam 
Zaïr en SCA: topsport is nodig voor groei breedtesport, dankzij aandacht voor de sport. De 
inkomsten zijn grotendeels verdwenen, met als resultaat dat topsporters zelf moeten 
faciliteren; deze situatie is onhoudbaar. Er zou dus meer verhoging moeten komen, eigenlijk 
is een verdubbeling wenselijk, dat is niet realistisch, daarom wordt 5 euro bovenop het 
KNAS-voorstel voorgesteld. Contributieverhoging alleen is nog niet voldoende, er moeten 
meer nieuwe sponsoren worden aangetrokken. 

- Dhr. A. van der Weg: waar gaat het geld heen? Er zou veel transparantie nodig zijn. Dhr. W. 
Mokken reageert: een voorstel inzake transparantie is niet ter plaatse vast te leggen, het 
bestuur zegt toe transparant te zijn en het geld dan goed te besteden. 

- Dhr. Pim van Glist steunt het plan-Oskamp, hij wil niet dat geld naar een topsporter gaat, 
maar  naar faciliteiten voor breedtesport, met het oog op topsport. Hij wil de fondsen 
gescheiden houden. Dhr. W. Mokken ziet organisatorisch problemen met de suggestie van 
Dhr. Pim van Gilst. 

- Dhr. M Rotteveel: is er duidelijk topsportbeleid? Dhr. W. Mokken: er is beleid, maar dat komt 
in de problemen door fondsenverdwijning. 

- Dhr. H. Kenter acht het plan-Oskamp moeilijk ter stemming te brengen. 
- Mw. D. Teheux is het hiermee eens. 
- Mw. M. de Haas-Wolzak: Gaat dit op voor introductieleden? Schrikt het plan-Oskamp nieuwe 

leden niet af? Het bestuur stelt dat de contributieverhoging niet van toepassing is op het 
introductielidmaatschap en dat de praktijk moet uitwijzen of aspirant-leden wel of niet worden 
afgeschrikt.) 

- Dhr. Pim van Gilst vraagt de stemming plan-Oskamp uit te stellen. 
- Het voorstel van het bestuur wordt aangenomen, ergo 5 resp.10 euro verhoging. 
- Dhr. W. Mokken stelt voor om het plan-Oskamp op de komende ALV in Juni ter stemming te 

brengen. 
- Dhr. A. Oskamp: Dat zou uitstel betekenen, ofwel: nog een jaar met te weinig middelen. Dhr. 

A. Oskamp spreekt een motie van treurnis uit ten opzichte van uitstel. Overigens is hij van 
mening dat contributieverhoging niet op basis van de exacte, maar de globale hoogte binnen 
verenigingsbesturen besproken moet worden. 

- Dhr. W. Mokken: wellicht had dit plan eerder ingediend moeten worden. 
- Dhr. Pim van Gilst vindt juni te ver weg en vraagt om een ander stemmoment. Dhr. E. Van 

Cann suggereert een bijzondere ledenvergadering. Dhr. Pim van Gilst vraagt naar de 
mogelijkheid om digitaal te stemmen. Het bestuur meldt dat dit niet mogelijk is. 

- Volgens Dhr. W. Mokken is ter plaatse stemmen statutair niet mogelijk. 
- Dhr. E. Wojcek stelt voor een BLV uit te roepen, waarbij enkele vertegenwoordigers worden 

gemachtigd door andere verenigingen, om onnodig reizen te voorkomen. 
- Het bestuur wil peilen, om te zien of een BLV nodig is. Dhr. E. Van Cann bemerkt dat een 

BLV voor 31 december 2017 plaats zou moeten vinden. De peiling vindt buiten de ALV 
plaats. 

- Aldus wordt besloten om eerst schriftelijk bij de verenigingen te vragen hoe men hier 
tegenaan kijkt. Daarna zal worden besloten of er een BLV nodig is. 

 
Bondsorganisatie: vacatures en commissie  

- Het bestuur hoopt een vervanger voor dhr. E Van Cann te vinden, hij is in 2019 namelijk niet 
herbenoembaar. 

- Penningmeester: Dhr. B van de Flier combineert dit momenteel met het secretariaat en zou 
graag een nieuwe penningmeester zien verschijnen. 

- Verder is een bestuurslid met portefeuille PR dringend nodig. 
- Dhr. W. Mokken biedt geen garantie in juni herbenoembaar te zijn. 
- De financiële commissie heeft te kennen gegeven niet voor een nieuwe termijn beschikbaar 

te zijn.. Er wordt gevraagd of er aanwezigen zijn die in deze commissie aan willen treden. 
Dhr. E. Butin Bik en Mw. K. Fens melden zich aan. 

- Mw. D. Teheux vraagt of het bestuur op de hoogte is van de nieuwe leden van de PR-



commissie. Het bestuur zegt niet vernomen te hebben dat die commissie is gewijzigd en 
benadrukt dat commissieleden door het bestuur benoemd moeten worden. 

 
Scheidsrechterscommissie: 

- Dhr. B. Roesink introduceert de hernieuwde scheidsrechterscommissie: Dhr. M de Haas 
(Penningmeester), Dhr. L. Hopstaken (algemeen commissielid), Dhr. M. Berg (Secretaris), 
Dhr. B. Roesink (Voorzitter), Dhr. K. Smith (internationaal). Er zijn te weinig scheidsrechters; 
eenenveertig, internationaal slechts vier. De commissie wil graag focussen op opleidingen en 
evenementen organiseren voor scheidsrechters. Financiën zijn momenteel problematisch. 
Voor het eerst is er, samen met Dhr. A. Oskamp, een planning gemaakt voor de 
internationale scheidsrechters. 

- Dhr. Pim van Gilst: wie betaalt de vervolgopleidingen van de scheidsrechters; de 
scheidsrechters zelf of de commissie? Dhr. B. Roesink zegt te menen dat het FIE examen 
wordt vergoed door de KNAS. 

- Dhr. Pim van Gilst vindt het onwenselijk dat Nederlandse scheidsrechters zich aan andere 
landen verhuren, terwijl er in Nederland een tekort is. Dhr .B van de Flier zegt dat het 
bondsbestuur en de commissie het hiermee eens zijn. 

- Dhr. O. Kardolus zegt dat dit ook binnen Nederland op NK's zou gebeuren. 
- Dhr. L. Hopstaken voegt toe: de bond vergoedt internationale opleidingen nog niet, de 

commissie wil dat wel. 
- Mw. K. Fens vraagt of de opleidingsaccommodaties uit het jaarverslag voor scheidsrechters 

zijn.?  Dhr. T. Plantinga deelt mee dat ze voornamelijk voor trainersopleidingen worden 
gebruikt.. 

- Dhr. H. Kenter vraagt of scheidsrechtersbijscholing door de KNAS vergoed wordt of door de 
scheidsrechters zelf. Volgens Dhr. L. Hopstaken wordt er een bijeenkomst gepland die vanuit 
de KNAS betaald wordt. 

- Dhr. R. Abbink: in Nijmegen bestaan gemeentelijke subsidies voor kader opleiding en daar 
valt de scheidsrechter ook onder, hij adviseert de scheidsrechtercommissie om daar eens 
naar te kijken. 

 
Wedstrijden Ondersteuning en Ranglijsten: 

- Er zijn vaak nog te weinig vragen vanuit wedstrijdorganisaties. Dhr. L. Pijnappel roept 
toernooiorganisaties op de KNAS te contacteren bij problemen of moeilijkheden. 

 
Positionering van de Nahouw: 

- Het bestuur zal de samenwerking rondom de Nahouw nader formaliseren, om continuïteit te 
garanderen 

- Een experiment met betalingen via de Nahouw is zeer geslaagd, op den duur wordt het 
breder beschikbaar. 

- Dhr. Pim van Gilst en Dhr. E. Butin Bik vragen of het in de breedte uitgerold wordt. Dhr. W. 
Mokken zegt te hopen dat binnen een maand klaar te hebben. 

- Dhr. E. Butin Bik zou de betaaloptie ook voor trainingsstages willen gebruiken en vraagt of 
dat mogelijk is. De heer Mokken zal dit nagaan.. 

- Dhr. A. Oskamp: niet alle coderingen voor internationale wedstrijden zijn altijd correct, dit 
heeft al problemen opgeleverd. Er moet meer zekerheid komen van correcte werking. Het 
bestuur gaat hiermee aan de slag. 

 
OnzeRelaties: 

- Dhr. W. Mokken etaleert de ambitie om OnzeRelaties internationaal groter uit te rollen. 
- Dhr. L. Pijnappel benadrukt dat de ledenadministratie van verenigingen naar KNAS toe moet 

via OnzeRelaties en dat deze daarbij secuurder moet gezien de koppeling met de Nahouw 
 
Evaluatie online ranglijsten: 

- Dhr. H. Kenter merkt op dat niet alle toernooiorganisaties de resultaten in het juiste formaat 
publiceren voor geautomatiseerde verwerking waardoor de verwerking niet mogelijk is. 
(vooral bij buitenlandse toenooien). 



- Dhr. O. Kardolus: handmatig invullen kan wel voor kleine wedstrijdjes, maar voor grote 
wedstrijden is het een onmogelijke zaak. Het probleem komt meer voor. 

 
Aanpassing scheidsrechtersbijdrage: 

- Dhr L. Pijnappel: uit analyse blijkt dat bij internationale jeugdtoernooien er onvoldoende 
dekking is uit de scheidsrechtersbijdrage voor de kosten. Uit een uitgebreide analyse en 
prognose blijkt dat  de kostenpost sterkt groeit. Voorstel: scheidsrechtersbijdrage van 25 
euro naar 30 euro 

- Dhr. Pim van Gilst: er gaat bij floret, ook bij deze verhoging, een tekort van 4.700 euro 
optreden. 

- Dhr. W. Mokken zegt dat er reeds gewerkt wordt aan een voorkoming van financiële 
problemen.  

- Dhr. B. van de Flier:deelt mee dat er er al plannen liggen, de kosten gaan beperkt worden, 
geen reden tot paniek. 

- Dhr. Pim van Gilst vraagt of de penningmeester kan garanderen dat het tekort van 4.700 
euro niet op zal treden. Dhr. B. van de Flier zegt dit toe mits iedereen meewerkt.. Dhr. L. 
Pijnappel zegt dat er meer structuur is in de analyse en begroting. 

- Dhr. A. Oskamp vindt dat er te weinig erkenning naar de vorige scheidsrechterscommissie is. 
- De verhoging wordt aangenomen en er gaat gewerkt worden aan betere structuur om 

verliezen te vermijden. Het wordt per 15 november 2017 ingevoerd voor nieuwe 
inschrijvingen.  

- Bij afmelding binnen vier weken voor een toernooi moet de bijdrage nog steeds afgedragen
 worden. 

 
-- PAUZE, 5 min. -- 
 
Ingediend punt Fencing Club Almere: 

- Dhr. A. van der Weg stelt voor wedstrijddata centraal te regelen 
Vaak zijn er in een korte periode veel wedstrijden. Er is sprake van grote pieken en dalen. 
Wedstrijdplanning is gemakkelijker, in verband met werken op een langere termijn. 

- Plan: 
o Alle KNAS-wedstrijden volgens de systematiek van het JPT plannen. 
o Ruimte voor bestaande toernooiseries, zoals Best of Six of Randstadtoernooi. 
o Per wapen wordt per weekend van de maand een toernooi ingepland. 
o Het plan moet geen belemmering vormen voor datumgebonden toernooien. 
o De planning vindt een jaar van tevoren plaats. 
o één KNAS-aanspreekpunt moet actief verenigingen gaan benaderen. 
o Internationale toernooien, zoals SISTA, wordt ruimte geboden. 
o Ruimte bieden voor landelijke équipetoernooien, onder andere voor jeugd. 

- Mw. H. Hofman vraagt of de pieken en dalen er niet met een goede reden zijn. 
- Dhr. E. Butin Bik ziet geen toegevoegde waarde in dit plan, aangezien er al niet heel veel 

toernooien voor floret zouden zijn, hij stelt dat er maar vier zijn. 
- Dhr. Mokken memoreert dat centrale aansturing in het verleden geen succes heeft gehad, 

doordat de toernooiorganisaties hun vrijheid weigeren op te geven. 
- Dhr. O. Kardolus: er wordt vanuit de KNAS al gestuurd, maar er is simpelweg niet veel rek. 
- Dhr. Pim van Gilst: vraagt of er een toename van floretwedstrijden in dit plan wordt voorzien, 

is dit wenselijk? Er is volgens Dhr. E. Butin Bik geen vraag naar tien floretwedstrijden, maar 
meer dan vier is wenselijk. 

- Aan Dhr. O. Kardolus wordt gevraagd of er draagvlak is. Volgens hem is dat er waarschijnlijk 
bij de verenigingen niet zozeer. Mw. H. Hofman ondersteunt dit. 

- Dhr. A. van der Weg geeft aan dat het meer een streven is dan een vaststaand plan. 
- Dhr. Mokken stelt vast dat het een mooi streven zou zijn om meer toernooien, met wat meer 

structuur, in te plannen, maar betwijfelt de haalbaarheid van een vaste structuur, zoals Dhr. 
A. van der Weg wenst. De wedstrijdcommissie zal werk maken van dit punt. 

 
 



Rondvraag: 
- Dhr. Pim van Gilst: In het jaarverslag mist op pagina 5 de commissie ouders en talent. 
- Bij Dhr. T. Plantinga wordt uiterlijk 20 oktober een aangepaste versie neergelegd van het 

plan-Oskamp. Uiterlijk 15-11 zou er moeten zijn gereageerd door de verenigingen. 
- Dhr. E. Van Cann meent dat er dan weinig tijd overblijft om een BALV goed in te plannen. 

Volgens Dhr. W. Mokken moet dat toch haalbaar zijn. 
- Dhr. W. Mokken stelt voor het van tevoren in te plannen. Dhr. van de Flier suggereert 28 

november, voor Dhr. Van Cann komt dat niet uit, omdat hij dan al in het buitenland vergadert; 
de BALV wordt nader ingepland. 

- Dhr. O. Kardolus zou graag meer aandacht voor WK Veteranen zien. 
- Dhr. M. de Jong vraagt of er een ander beleid zal worden gevoerd bij begeleide 

titeltoernooien? Volgens het bestuur niet. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de heer Mokken de vergadering. 


