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Notulen van de Algemene Ledenvergadering  

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond  

4 juli 2018 - 19.30 uur. 

 

Locatie: Bondsbureau, te Nieuwegein 

Notulist: Melle L. Berg 

 

Aanwezige bestuursleden: 

Dhr. Van Cann 

Dhr. van de Flier 

Dhr. Pijnappel 

 

Dhr. Mokken kon niet aanwezig zijn 

 

Aanwezig namens het bureau: 

Dhr. Plantinga, directeur 

 

Vooraf: 

Dhr. Van Cann is waarnemend voorzitter, Dhr. Mokken is getroffen door een 

aangezichtsverlamming en heeft een brief geschreven ter afscheid van zijn voorzitterschap. 

 

1. Appèl nominaal 
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2. Mededelingen 

2.1. De tulpen op het schermpak worden vervangen worden door het TeamNL-

logo 

2.1.1. De KNAS zal ook meer toenadering tot TeamNL zoeken, in verband 

met financiën 

2.1.2. De nieuwe logos zullen zo spoedig mogelijk verspreid worden en 

zullen waarschijnlijk €5,- gaan kosten 

2.1.2.1. Dhr. R. van Winden bemerkt dat hij eens een grote 

hoeveelheid tulpenlogos heeft laten maken en met een grote 

hoeveelheid zal blijven zitten, waar hij veel verlies op zal lijden. 

2.1.3. Dhr. Oskamp vraagt of het logo al door de FIE is bevestigd, volgens 

het bestuur is dit het geval. De WK veteranen zullen nog in het huidige 

seizoen plaatsvinden, het oude tulpenlogo blijft daarvoor dus verplicht. 

2.1.4. Dhr. van Gilst kondigt aan van plan te zijn op trainingsweekends 

nieuwe logos te distribuëren. 

2.2. Ontwerpwedstrijd masker: de FIE staat ontwerpen toe voor schermmaskers, 

per land. Om tot een sterk Nederlands ontwerp te komen, wordt een wedstrijd 

uitgeschreven 

2.2.1. Dhr. van Gilst benadrukt dat het eenvoudig bedrukt masker slechts 

'redelijk betaalbaar' is en een ingewikkeld ontwerp te duur zal worden. 

2.2.1.1. Het bondsbureau geeft aan dat er geen verplichting bestaat 

een bedrukt masker aan te schaffen. 

2.2.1.2. Dhr. Francis vraagt wat dhr. van Gilst bedoelt met 'redelijk 

betaalbaar'. Dhr. van Gilst stelt dat hij een bedrag van grofweg 

€25,- bedoelde. 

2.3. De NK senioren zullen in Rotterdam plaatsvinden, de NJK te Alkmaar en de 

NK équipe en de NK veteranen zijn nog vrij. 

2.3.1. De NK senioren zullen niet op een datum plaatsvinden waarop een 

ander groot sportevenement gaande is in Rotterdam. 

2.4. Martin Ariaans is benoemd tot lid van verdienste 

2.5. Er zijn zes nieuwe commissieleden benoemd en een aantal commissieleden 

is vertrokken. Het bondsbestuur uit zich erkentelijk voor het werk dat de 

vertrekkende commissieleden hebben gedaan. 

2.6. In memoriam: Oscar Kardolus, Govert van Nimwegen, Bep van der Pol een 

minuut stilte wordt in acht genomen. 

2.7. Blijde boodshappen: Teun Plantinga werk tien jaar voor de KNAS; Sonja 

Lendi heeft de EK équipe voor veteranen met veel succes georganiseerd. 

Beiden ontvangen van het bestuur een boeket bloemen. 

 

 

3. Ingekomen post 

3.1. S.V. Valiant is teleurgesteld in de handelswijze van de KNAS omtrent de 

AVG. 

3.1.1. De KNAS erkent dat de AVG ingewikkeld is, de KNAS is geen 

juristencollectief en heeft een DAS-helpdesk gratis voor verenigingen 

beschikbaar gesteld, evenals een online tool. Wat de AVG in de 

praktijk inhoudt, is nog niet goed bekend. 
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3.1.1.1. Mw. de Ridder stelt dat En Cavant de tool meermalen heeft 

gepoogd te unlocken, maar dat is tot nog toe niet gelukt. Dhr. 

Plantinga belooft dat En Cavant de dag na de vergadering een 

werkende code zal ontvangen. 

 

4. Vaststelling agenda.  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

5. Verslag ALV 2017 

5.1. p.1: Dhr. Francis vraagt of het dollarteken bij de mededelingen correct is. Dhr. 

van de Flier bevestigt dat het teken correct is, het betreft een bedrag vanuit 

het IOC en deze gebruiken de USD als standaard munteenheid. 

5.2. p.2: Dhr. Butin Bik stelt dat de brief slechts gedeeltelijk is voorgelezen. 

5.3. p.1: Dhr. Edridge vraagt naar aanleiding van de dollarvraag naar de CHF op 

pagina 1. Het bestuur geeft aan dat het IOC met de Amerikaanse dollar werkt 

en de FIE met Zwitserse Francs. 

5.4. p.6: Dhr. Francis vraagt naar de bondsorganisatie en het vinden van een 

opvolger voor dhr. Van Cann. Dhr. Van Cann geeft aan dat er een opvolger 

gevonden is. 

5.5. alg. Dhr. de Haas vraagt naar paginanummering voor volgende notulen. 

 

6. Jaaroverzicht 2017 

6.1. p.8 Spelfouten: er staat een 'j' achter Den Bosch en Robbschermen dient als 

één woord geschreven te worden. 

6.2. Dhr. Oskamp vraagt naar het ontbreken van SISTA in het jaarverslag. Dhr. 

Van Cann vindt dat dit voortaan inderdaad dient te gebeuren. Dhr. van de 

Flier stelt dat er meer uitslagen in staan dan ooit. 

6.2.1. Dhr. Oskamp vindt dat SISTA, zeker gezien de status als FIE-

toernooi, opgenomen dient te worden. Dhr. van de Flier vindt dat dhr. 

Oskamp gelijk heeft. M.i.v. de volgende editie zal ook Sista worden 

vermeld. 

 

7. Jaarrekening 

7.1. Dhr. van de Flier spreekt als penningmeester: het bestuur probeerde 

afgelopen jaar de uitgaven binnen de perken te houden, er is nu een positief 

resultaat, maar alleen door contributieverhogingen en het snijden in 

budgetten. De bond zou graag meer sponsoring zien, zeker nu er geen 

sprake meer is van subsidie. 

7.2. Mw. de Ridder heeft een aantal vragen: 

7.2.1. Er is een kortlopende schuld aan subsidies, hoe is dit mogelijk? De 

heer Plantinga kan dit niet meteen zien, hij zal het nazoeken. kan niet 

direct antwoorden. 

7.2.2. p.12 Persoonsgebonden kosten topsport: daling bij 

volwassenentopsport, stijging bij de jeugd, wat is hiertoe de reden? 

Het bestuur stelt dat in 2016 jeugdkosten bij volwassenen terecht zijn 

gekomen. Voor volwassenen zijn er veel minder financiën beschikbaar 

dan voor jeugd. Nagenoeg alles van de jeugd wordt door de ouders 

en persoonlijke sponsoren betaald. 
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7.2.3. Waar is de begroting van 2018? Dhr. van de Flier kondigt aan dat 

deze binnenkort zal komen. De heer van de Flier wijst er op dat bij de 

verspreiding van de agenda was aangegeven dat vragen die van te 

voren binnenkwamen beantwoord zouden worden, vragen vanuit de 

zaal alleen indien mogelijk en anders later. 

7.3. Dhr. Francis ziet meerdere bedrijven staan. Zijn dit sponsoren van de KNAS? 

Het bondsbureau ontkent dit; die zijn van NOC*NSF, de KNAS is inderdaad, 

zoals terloops gevraagd wordt een soort 'PR-zuil' van de sponsoren van 

NOC*NSF. Door de juiste hashtags te gebruiken op sociale media, krijgt het 

schermen dankzij hen echter wel extra aandacht. 

7.4. Dhr. van de Weg vraagt zich af wat voor activiteiten er voor de jeugd zijn, 

aangezien hij deze post op de jaarrekening opmerkt. Deze post zou vooral 

over de bondscoaches gaan. 

7.4.1. Dhr. Oskamp bemerkt dat de bondscoaches niet onder jeudactiviteiten 

vallen en wil graag weten wat deze post werkelijk inhoudt. 

7.4.1.1. Dhr. van de Flier zegt toe de vraag op een later moment te 

beantwoorden. 

7.5. Dhr. van Gilst plaatst een opmerking over de geldstromen bij activiteiten. 

Geld van de schermers gaat tegenwoordig direct naar de KNAS-rekening, dit 

biedt meer transparantie, aangezien er bij een enkele kasstroom geen geld 

achter kan blijven, daarbij is er bij stromen van en naar de rekening van de 

KNAS meer openheid. Vroeger liepen deze stromen via de organisatoren van 

de activiteiten, dhr. Van Gilst vindt dit een grote verbetering. 

7.6. Dhr. Oskamp complimenteert het bestuur aangaande de exploitatie en het 

positief resultaat. Het terugdringen van de bestuurskosten is effectief 

gebleken. De begroting miste vroeger, van 2017 is zij er nu, die van 2018 is 

niet meegestuurd, dit is betreurenswaardig. 

7.6.1. Dhr. van de Flier: voorheen kwam er veel geld binnen vanuit o.a. het 

NOC*NSF, alles met earmark, waardoor een begroting irrelevant 

werd. Vanaf dit jaar wordt alles subsidieloos en moet alles uit eigen 

zak komen, behalve sponsoring van Sharam Masoumi, hij zal 

anoniem gaan sponsoren, opdat de sponsoring belastingvrij wordt. 

7.7. Dhr. Edridge geeft aan dat de moed hem in de schoenen zakte bij het zien 

van de jaarcijfers van 2016, hij uit zijn complimenten voor het rechtbreien. Het 

ontbreken van een begroting voor 2018 is in juli 2018 kwalijk. Hij raadt een 

begroting voor 2019 aan. 

7.7.1. Dhr. van de Flier vindt het ontbreken van een begroting ook kwalijk, 

vanaf volgend jaar gaat de KNAS een jaar vooruit in de begroting. 

Overigens vindt hij dat de FIE en EFC dit ook moeten doen. Een 

begroting een jaar vooruit uitgeven, zwakt de begroting wel af, zo stelt 

hij. 

7.8. Mw. de Ridder vraagt hoe zij het antwoord op haar vraag zal ontvangen, 

indien dit niet tijdens de pauze lukt. Het bondsbureau geeft aan dat zaken van 

algemeen belang op de website zullen verschijnen. 

7.8.1. De notulen van vorig jaar zijn laat gepubliceerd, dit zal in de toekomst 

veranderen. 

7.9. De onafhankelijke accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd. 
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7.10. Dhr. Butin Bik spreekt namens de Financiële commissie (hierna: FinCom). De 

FinCom heeft een brief opgesteld, Eddy deelt deze uit, de brief betreft onder 

andere de volgende opmerkingen: de FinCom moet niet het werk van de 

accountant herhalen. Contactmomenten waren slecht te plannen, de 

accountant kwam zelfs onvoorzien niet opdagen. De FinCom zag dat één en 

ander in de jaarrekening incorrect was, dit terwijl de accountant de 

jaarrekening goed heeft gekeurd. De FinCom voelt zich buiten het proces 

gehouden. Aan deze notulen zal de brief van de FinCom als bijlage worden 

toegevoegd. 

7.11. De FinCom adviseert geen volledige decharge te verlenen en stelt dat de 

jaarrekening niet kan worden goedgekeurd, door inconsequentie. "We varen 

dus eigenlijk (...) als een duikboot zonder periscoop". 

7.11.1. Dhr. van de Flier betreurt het niet bij dhr. Butin Bik terechtkomen van 

de begroting, er is wel een begroting.  

7.11.2. De balansposten kloppen volgens de FinCom nog steeds niet, 

hetzelfde geldt voor het balanstotaal. 

7.11.3. Dhr. van de Flier zou graag de statuten wijzigen, om de FinCom 

grotere bevoegdheid te geven, maar nu kan de FinCom niet veel 

anders doen dan een nadere controle geven op die van de 

accountant. 

7.12. Oproep tot schorsing. De schorsing vindt na de volgende discussie plaats. 

7.13. Dhr. Plantinga stelt dat het feit dat de bedragen in het financieel verslag en de 

balans niet met elkaar kloppen triest is. Er is met de accountant zeer intensief 

gesproken. De accountant heeft toegang tot de gehele financiën van de 

KNAS. Het bondsbureau vindt het advies tot niet verlenen van decharge een 

groot middel en in dezen misplaatst, hij geeft aan dat dit slechts van 

toepassing is op een jaarverslag waarvan men zou zeggen dat het een - 

zoals Dhr. Plantinga het ter illustratie van de zwaarte verwoordt - "teringzooi" 

is, hetgeen volgens hem zeker niet het geval is. 

7.13.1. Dhr. Butin Bik stelt dat het uitbrengen van een positief ofwel negatief 

advies ter decharge het enige middel is van de FinCom en het 

uitgebrachte advies accuraat is voor de situatie. De 

verantwoordelijkheid voor de jaarrekening zou door geen decharge te 

verlenen niet te zwaar overgaan op nieuwe bestuursleden. Hij zou ook 

graag inzage krijgen in notulen van bestuursvergaderingen. 

7.14. Dhr. Oskamp stelt dat een impasse dreigt en bevraagt wat de FinCom precies 

wil zien als oplossing van de impasse. 

7.14.1. Dhr. Butin Bik: er is geen begroting, de accountant zegt er wel één te 

zien, dhr. Butin Bik meent dat deze nooit is gepubliceerd. Hij zou 

graag zien dat voortaan tijdig een begroting aan de ALV wordt 

gepresenteerd. 

7.14.2. Dhr. Butin Bik krijgt het idee dat de FinCom en ALV geen feitelijke 

functie hebben, ten gunste van de accountant. 

7.14.3. Er is een bepaalde geheimhoudingsplicht voor het bondsbestuur, 

aangaande vergaderingen met gevoelige onderwerpen, hierom is het 

niet mogelijk de FinCom zomaar inzage te geven in de notulen. 

7.15. Dhr. Van Cann vraagt om decharge onder voorwaarde van 
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begrotingspubliatie. 

7.15.1. Dhr. Butin Bik zegt dat de FinCom opstapt, indien hun advies wordt 

genegeerd en dat decharge alleen verleend kan worden, indien aan 

alle verplichtingen is voldaan, hetgeen hij niet het geval acht. 

7.15.2. Dhr. Bel: Het bondsbestuur vraagt om decharge, terwijl één en ander 

nog steeds ontbreekt. Hij wil graag dat er dus geen decharge wordt 

verleend. Een nieuwe FinCom zal het bondsbestuur namelijk niet 

gemakkelijk bijeen vinden. 

7.15.2.1. Dhr. Oskamp geeft aan dat de FinCom een commissie van de 

bondsvergadering is, niet van het bondsbestuur. Tegen deze 

commissie ingaan lijkt hem vreemd. 

7.16. Dhr. van Gilst wil graag een schorsing. 

7.16.1. Dhr. H. Kenter wil de discussie graag afmaken, voor een schorsing en 

vraagt of er een tussenmogelijkheid is. Kan de decharge niet twee 

maanden worden uitgesteld? 

7.16.1.1. Dhr. Oskamp vraagt of het mogelijk is het bestuur decharge te 

verlenen, onder voorwaarde dat de FinCom alsnog inzicht in 

de jaarrekening krijgt en deze goedkeurt? Dhr. Butin Bik stelt 

dat dit niet mogelijk is. 

7.17. Er wordt geschorst. 

7.18. Dhr. Van Cann stelt voor dat de penningmeester, het bureau en de FinCom 

samen tot een oplossing komen, of dat de FinCom zich beperkt tot haar 

functie: financieel toezicht houden en geen toezicht houden op het overige 

beleid van het bondsbestuur. 

7.19. Dhr. Butin Bik stelt voor binnen een maand een advies uit te brengen. 

7.20. Dhr. Wolthuis: de brief van de FinCom is vanavond pas uitgedeeld, de andere 

stukken waren tijdig bekendgemaakt, hij veroordeelt het nu pas uitbrengen 

van de brief en de ontstane ophef. 

7.20.1. Dhr. Butin Bik: het verslag kon op de dag voor de vergadering pas 

afgerond worden, door de problematiek die hij heeft beschreven. 

7.21. Schermakademie Zaïr en enkele andere verenigingen vinden dat de 

relevante financiële stukken voor 1 oktober bij de FinCom moeten komen en 

de FinCom 1 november een advies uit moet brengen. 

7.22. Dhr. Bel wil terstond stemmen over het besluit van de FinCom en dat zij 

alsnog met een nieuw advies komen op een volgende ledenvergadering. 

7.23. Dhr. Van Cann stelt dat het voorstel van dhr. Butin Bik goed is en dat de 

termijn van Zaïr et al. wordt nageleefd en de FinCom zich aan zijn statutaire 

taak houdt. 

7.24. Dhr. H. Kenter: beleidsmatige besluiten zijn niet ter beoordeling aan de 

FinCom. Volgens hem is er niets dan een begroting wat mist. 

7.24.1. Dhr. Butin Bik wil inzage in vergaderstukken en vindt dat beleid ook bij 

de decharge hoort. Het bestuur spreekt dit tegen aan de hand van de 

statuten. 

7.24.2. Dhr. Butin Bik zal de penningmeester een lijst van wensen sturen. Hij 

wenst de agenda's en notulen van bestuursvergaderingen te 

ontvangen. 

7.25. Dhr. Nonhebel vindt dat de FinCom een extensieve controle heeft uitgevoerd 
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en constateert dat de FinCom en accountant geen onrechtmatigheden 

hebben gevonden en dat er zodoende decharge verleend kan worden. Hij 

vindt dat er voortaan vooraf een uitgebreide begroting wordt gepubliceerd. 

7.26. Dhr. van Gilst geeft aan dat de FinCom veel nuttig werk kan verrichten met 

een tijdig aangeleverde, correcte begroting. 

7.27. Dhr. Van Cann grijpt terug naar het voorstel van dhr. Nonhebel en vraagt 

zodoende om decharge. 

7.28. Dhr. Bezemer roept op tot decharge onder conditie: decharge en een 

opdracht meegeven aan het bestuur. 

7.29. Dhr. van de Flier geeft aan de documenten alsnog naar de FinCom te 

versturen. 

 

8. Verslag Financiele Commissie 

8.1. Dhr. Butin Bik is volgend jaar niet beschikbaar als decharge wordt verleend. 

8.2. Dhr. Oskamp vindt het punt van het vooraf indienen van een begroting zeer 

waardevol. 

8.3. Dhr. van Gilst wenst dit jaar nog een begroting voor 2019 te zien. 

8.4. Mw. Fens is wel beschikbaar 

8.5. Mw. Split stelt zich beschikbaar 

8.6. Dhr. Smit stelt zich beschikbaar 

 

9. Decharge bestuur 

9.1. Er is een stemming, deze vindt schriftelijk plaats. 

9.2. Dhr. Ariaans en dhr. Plantinga hebben de stemmen geteld: 651 tegen, 1 

onthouding en 1198 voor decharge. 

 

10. Verkiezing bestuur 

10.1. Dhr. Mokken treedt af en is niet herkiesbaar. 

10.2. Dhr. van de Flier treedt af als secretaris en is herkiesbaar. Hij wil graag af van 

zijn dubbelrol. 

10.2.1. Mw. de Ridder stelt dat dit vorig jaar ook al zo was. Is er vooruitgang? 

10.2.1.1. Dhr. van de Flier: nee. 

10.2.2. Dhr. van der Grinten vraagt of dhr. van de Flier aanblijft als 

penningmeester, als een secretaris zich meldt. 

10.2.2.1. Dhr. van de Flier: ja. 

10.3. Algemene Bestuursleden, het bestuur is aan het woord: 

10.3.1. Zittend: Dhr. Pijnappel en Dhr. Van Cann 

10.3.2. Kandidaten 

10.3.2.1. Gerard Burema, veel bestuurservaring, ook in schermsport. 

Wil contacten met verenigingen onderhouden en Leons taak 

verlichten. 

10.3.2.2. Sonja Lendi, organiseerde onlangs EK. Etienne verheugt zich 

een dame voor te kunnen stellen. 

10.3.2.3. Remco Koster, oud-topsporter (hockey) bestuurservaring in 

topsport, zou dus AB topsport willen worden. 

10.3.2.4. Louis Hopstaken meldt zich aan als AB, heeft drie 

ondersteunende brieven van verenigingen, Zaïr, Don 
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Quichotte en Scaramouche. Is reeds zeer betrokken bij de 

bond. 

10.3.2.5. Code goed sportbestuur vereist dat belangenverstrengeling 

niet mogelijk kan zijn. Geen verstrengeling: Gerard Burema, 

Jean-Pierre Vandervoodt, Sonja Lendi, Remco Koster. 

Mogelijke belangenverstrengeling: Louis Hopstaken. Als Louis 

wordt gekozen, moet de code goed sportbestuur geannuleerd 

worden voor het bestuur. 

10.3.2.5.1. Dhr. van Gilst wil dat dhr. Hopstaken de kans krijgt op 

het advies van het bondsbestuur te reageren. 

10.4. Jean-Pierre Vandervoodt 

10.4.1. Is gehuwd, drie kinderen, advocaat en estate-planner. Doet nu rustig 

aan in advocatuur. 

10.4.2. Heeft lang geleden geschermd, ooit Nederlands kampioen geweest 

10.4.3. Heeft in verschillende commissies gezeten, alle lang geleden. Nu 

toetsingscommissie, zag van alles wat beter kon. 

10.4.4. Communicatie zit intern en extern dicht, deze moet open en snel. 

10.4.5. Wil graag dat de schermsport aanzienlijk groeit. 

10.4.6. Wil graag verjonging in het bestuur. 

10.5. Gerard Burema 

10.5.1. Gehuwd, drie kinderen, één schermende zoon 

10.5.2. Marineofficier geweest, ook bij ministerie van defensie actief geweest 

10.5.3. Schermt sinds 1968, vooral in de militaire wereld, sabelfinales 

geschermd. 

10.5.4. Voorzitter geweest bij KMSV en AEW en MVO 

10.5.5. Werd gevraagd door KNAS, volmondig ja gezegd, wil graag iets 

betekenen voor de bond. Eenvoudig, kort en bondig. 

10.6. Sonja Lendi 

10.6.1. Gehuwd, twee kinderen. 

10.6.2. Marketingachtergrond, hart ligt bij communicatie, opgeleid tot 

wetenschapsjournaliste. 

10.6.3. Schermt sinds 1992, als één van de eerste sabreuses. 

10.6.4. Communicatie naar verenigingen, leden en media moet beter, voorziet 

hierin een taak voor zichzelf. 

10.7. Remco Koster 

10.7.1. Oud-hockeyer, heeft twee kinderen waarvan een schermt. 

10.7.2. Jaar voor eerste gouden OS medaille Nederlands hockey elftal eruit 

gestapt. 

10.7.3. Gehuwd met oud-floretschermster uit Roemenië. 

10.7.4. Bekend met problematiek bij kleine en grote verenigingen. 

10.7.5. Vindt de passie van de schermwereld inspirerend. 

10.7.6. Wil aspirant-topsporters helpen hun droom na te jagen. 

10.7.7. Via de topsport komt de hele sport op een hoger niveau. 

10.8. Louis Hopstaken 

10.8.1. Bereid terug te treden uit commissies, indien wenselijk. 

10.8.2. Vier schermende kinderen; wordt belangenverstrengeling genoemd, 

dit zou onterecht zijn. Dat overkomt hem niet. 
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10.8.3. Epéeïst en florettist, veteranen kampioen geweest op floret, maar 

omdat hij de enige uit zijn leeftijdscategorie was. 

10.8.4. Voorzitter geweest bij Troubadours 

10.8.5. Regiotrainingen en begeleidingsteams opgezet 

10.8.6. Sterker worden door samenwerking 

10.8.7. Te veel taken, dus bestuur moet groter 

10.8.8. Ouders doen te weinig 

10.8.9. Wil geen specifieke functie, speerpunt vinden, concrete stappen 

plannen. 

10.8.10. Transparant en interactief 

10.8.11. Schermer centraal, interactie, communicatie. Gedrevenheid en passie 

voor schermsport, blijft van dienst, of hij gekozen wordt of niet. 

10.9. Vragen uit de zaal 

10.9.1. Dhr. Oskamp vindt het prachtig dat er zo veel kandidaten zijn. Alle 

kandidaten kunnen een bijdrage leveren. Hij vindt dat de schijn van 

belangenverstrengeling niet mag optreden. Het is in het verleden 

voorgevallen en zeer schadelijk gebleken. Hij wil dat bestuursleden 

alleen toetreden als de schijn van belangenverstrengeling niet 

optreedt. Hij stelt voor dat dhr. Hopstaken zich terugtrekt. 

10.9.2. Dhr. van der Grinten is het niet met Anton eens, portefeuilles moeten 

zorgvuldiger verdeeld worden. 

10.9.3. Dhr. Kenter wil snel stemmen. 

10.9.4. Dhr. van de Weg schrok van de suggestie van dhr. Oskamp dat in het 

verleden één en ander voor was gevallen. 

10.9.5. Dhr. van Gilst wil weten of er een belemmering is om vier algemene 

bestuursleden toe te laten treden. 

10.9.6. Dhr. Van Cann vraagt of de ALV problemen zien en stelt dat ouders 

ooit al hebben gepoogd hun kinderen voor te trekken, bijvoorbeeld 

vlak voor JWK te Belfast. 

10.9.7. Dhr. van de Flier is het oneens met de stelling 'dat overkomt mij niet'. 

Heeft in scheidsrechterscommissie al gezien dat Louis schijn van 

belangenverstrengeling niet lijkt te herkennen. 

10.9.7.1. Dhr. van Gilst interuppeert en veroordeelt de uitspraken van 

dhr. van de Flier. Nadat de interruptie eindigt vervolgt de heer 

van de Flier en deelt mee dat dit zijn persoonlijke ervaring is 

en dat hij niet als bestuurslid, maar als erelid spreekt. 

10.9.8. Benoemingen in functie: dhr. Vandervoodt en dhr. van de Flier zijn 

gekozen, respectievelijk als voorzitter en secretaris. 

10.9.9. Benoeming algemene bestuursleden: Dhr. Burema, dhr. Hopstaken, 

dhr. Koster en mw. Lendi zijn allen gekozen. 

10.9.10. Het bestuur vraagt de vergadering het bestuur te ontheffen uit de 

Code Goed Sportbestuur. De vergadering stemt niet in. 

10.9.10.1. Dhr. de Jong stelt dat het bestuur de invulling en naleving van 

de code intern moet afhandelen. 

 

 

11. Contributie 2019 
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11.1. Er wordt geen contributieverhoging voorgesteld, er zal wel een indexering 

plaatsvinden. De bedragen zullen als volgt zijn: 

- Volwassenen: €58,25 

- Jeugd: €29,25 

- TIL: €5,- 

11.2. Mw. de Ridder leefde in de veronderstelling dat er geen indexering plaats zou 

vinden. Het bestuur geeft aan dat dit wel het geval is. 

 

12. Scheidsrechterscommissieverslag 2017/2018 (Dit punt is, door omstandigheden, 

behandeld tussen punt 9 en punt 10) 

12.1. Realisaties 

12.1.1. Er zijn twee examenmomenten geweest. 

12.1.2. Er zijn te weinig scheidsrechters in Nederland. Dhr. Roesink roept op 

aan clubs om meer scheidsrechters een opleiding te laten volgen. 

12.1.3. Evenementen voor scheidsrechters. 

12.1.4. Oger heeft de prijzen voor de scheidsrechterskleding drastich 

verhoogd. Daar hebben we dus afscheid van moeten nemen. 

Voortaan komen de pakken van Piet Zoomers. 

12.1.5. Er is een nieuw declaratieformulier 

12.1.6. Er zijn ongeveer 40 actieve scheidsrechters. 

12.1.7. Er vindt vaker briefing plaats, voorafgaand aan een toernooi. 

12.1.7.1. Dhr. R. van Winden wil dat trainers en schermers worden 

ingelicht over de inhoud van de briefing.  

12.2. Kosten 

12.2.1. Scheidsrechtersbijdrage voldeed niet, deze verandert 

12.2.2. Actievere rol samen met begeleidingsteams en oudercommissie 

12.2.2.1. Dhr. van Gilst stelt dat de selectieleden ver van tevoren 

bekend zullen zijn. 

12.2.2.1.1. Dhr. R. van Winden vindt dat hij onvoldoende ingelicht 

is. 

12.2.2.1.1.1. Dhr. van Gilst wil gewoon plotselinge kosten 

vermijden. 

12.3. Toekomst 

12.3.1. Er zijn meer scheidsrechters nodig, er volgt een dringende oproep 

zich aan te melden. 

12.3.2. Het handboek zal geüpdatet worden. 

12.3.3. Meer samenwerking met begeleidingsteams TO en SC Commissies. 

12.3.4. Er komen meer scheidsrechtersevenementen 

12.4. Mw. Oskamp complimenteert het opleiden en wil graag dat er meer mensen 

komen jureren. 

12.4.1. Het tekort is dermate nijpend dat er zelfs uit het buitenland jury 

ingevlogen moest worden. 

12.4.2. Dhr. Wolthuis vindt dat scheidsrechters uit schermers voort moeten 

komen, niet de ouders. Clubs moeten per twee schermers eigenlijk 

een scheidsrechter hebben. 

12.4.3. Dhr. Nonhebel geeft aan dat het Randstadtoernooi ook 

scheidsrechters opleidt. 
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13. Rondvraag 

13.1. Dhr. L. van Winden vindt er dat te veel procedureel wordt gehandeld. Hij 

vraagt aangaande ranglijstpunten waar hij aan moet kaarten dat hij het er niet 

mee eens is. Dhr. Van Cann geeft aan dat dit bij de topsportcommissie moet. 

13.2. Dhr. P. Kenter wijst op een wijziging van het FIE-reglement. Is de invoering 

van de dubbele maskerbevestiging in Nederland niet te vroeg? Zelf monteren 

blijkt niet te mogen. Dhr. van de Flier vraagt naar een goede datum en geeft 

aan dat het in Nederland geen probleem zal zijn. Dhr. Roesink stelt 1-1-2019 

voor. Hier is iedereen mee accoord. Zij die aan Internationale wedstrijden 

deelnemen dienen dit echter op 1 September 2018 wel in orde te hebben. 

13.2.1. Dhr. de Haas vraagt of het monteren ergens centraal geregeld kan? 

Dhr. van Gilst zegt dat het op een trainingsstage zou kunnen. 

 

 

14. Niets meer aan de orde zijne sluit Dhr. Van Cann de vergadering om 23.43 

 

 

Parker  8 Augustus 2018 

 
Bert van de Flier.     Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


