Algemene Leden Vergadering KNAS
3 Juni 2015
Kasteel de Wittenburg, Wassenaar.

Opening is om 19.30.
1. Appel nominaal:
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALGEMENE SCHERMBOND
APPEL NOMINAAL
17
1018
13
68
98

VERENIGING
1006 Schermcentrum Amsterdam
2008 s.v. Scaramouche
1019 HollandSchermen
1025 s.v. Tréville
1020 Fencing Club Almere
2004 s.v. de Drie Musketiers
4012 Schermclub Den Bosch
5001 s.v. A.E.W.
4009 s.v. P.S.V.
5018 Schermen Rotterdam Zaïr
5010 s.v. Prometheus
5006 Schermvereniging Zaal Kardolus
1005 s.v. K.L.M.
2002 Deventer Schermvereniging
4003 s.v. Beau Geste
2022 Schermclub Harderwijk

STEMMEN
167
140
106
106
60
56
53
49
46
46
44
37
32
30
27
19

aanwezige verenigingen / persoonlijke leden
aanwezige stemmen
afgemelde verenigingen / persoonlijke leden
afwezig zonder afmelding
totaal aantal verenigingen / persoonlijke leden
AANWEZIG/
GEVOLMACHTIGD
ja
vm: Dhr. L. Hopstaken
ja
vm: Dhr. H. Kenter
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

VERTEGENWOORDIGD DOOR
Dhr. I van Heuven van Staereling
0
Mw. O. Kruisbrink
0
Dhr. A. van der Weg
Dhr. R. Abbink
Dhr. L. Hopstaken
Dhr. E. van Rijn
Dhr. F. Schaafsma
Dhr. P. van Gilst
Dhr. S. Niemeijer
Dhr. O.J.F. Kardolus
Dhr. H. Kenter
Dhr. Jaap Wassink
Mr. E.R. Butin Bik
Dhr. Oosthof

Aanwezig naast de stemgerechtigden:
Bestuur voltallig: Wiebe Mokken, voorzitter; Etienne Van Cann, topsport; Bert van de Flier, secretaris;
Joost Kramer, penningmeester; Leon Pijnappel, breedtesport.
Teun Plantinga, directeur
Christiaan Jelders (namens FCA)
Marcel Borst, voorzitter Federatie Samenwerkende Sportbonden.
Olaf Kardolus
Maarten Roorda
Nathalie van der Putten (Financieel commissie)
Bas Mondt (Scheidsrechterscommissie)
Jeroen Divendal (NAS)

2. Mededelingen:
-

-

De Kaderdag: werd als positief beoordeeld, maar was te kort, het advies is om dit vaker te
doen.
Nieuwe sponsor: detachering IT-ers. Ze zetten bollebozen voor IT aan het werk. 5K
In 2004 alléén Honda. Dame verantwoordelijk voor sponsoring? Deze wist niet dat Honda
een KNAS sponsor was.
Statuten en KvK uittreksels.
Teun Plantinga licht toe dat bij toetreding verenigingen KvK uittreksel en statuten moeten
aanleveren. Deze verplichting is in het verleden niet altijd nageleefd. Ook zijn er soms
wijzigingen waarvan het nuttig is als de bond ervan op de hoogte wordt gesteld. Afgelopen
jaar is de bond ook een aantal malen gevraagd om meer bemoeienis met verenigingen die op
dat moment met uiteenlopende problemen kampen. Omdat niet alle informatie compleet en
up-to-date is heeft het bondsbureau een uitvraag gedaan.
Wiebe Mokken u moet zaken volgens uw eigen statuten doen. Wij hebben als KNAS rechten.
Als we iets horen proberen we de ellende voor te zijn. Vandaar het Pro-actief: opvragen.
Kijken of we als KNAS kunnen helpen. Als je leden kunt behouden door op tijd mee te kijken
dan pakken we deze kansen graag.
Pim van Gilst stelt dat bij de KNVB mensen niet niet zomaar mogen meekijken volgens de
bestaande wetgeving.
Wiebe Mokken zegt toe dat wij zullen checken of onze huidige statuten nog aansluiten bij de
wet.
In memoriam: De voorzitter vraagt ruim aandacht voor de leden die ons zijn ontvallen het
afgelopen jaar: Dhr. W.Th. Engelberts, Dhr. A.A.J.S. Monshouwer en Dhr. P.J. Sitter. De
vergadering neemt een minuut stilte in acht.

3. Ingekomen Post
Er is is één item, namelijk een brief van NOC*NSF:
Bas Verwijlen heeft twee weken geleden besloten om de samenwerking met bondscoach
Gabor Salamon te beëindigen. Er zijn nogal wat consequenties:
 Financiële voorwaarde van NOC*NSF is dat geld werd gegeven op voorwaarde dat er een
trainerswissel op degen zou plaatsvinden. Financiering stopt nu onmiddellijk. (met
“zachte landing”)
 De KNAS is beschermd door voorwaarden in het contract met de heer Salamon.
 Er zijn meer schermers die profiteerden van de aanwezigheid van de heer Salamon.
 Voor de heer Salamon zelf.
 Etienne Van Cann en Wiebe Mokken zijn in gesprek met N*N om een zachte landing te
realiseren. Behoud zo lang mogelijk van kennis en kunde.
 N*N heeft respijt gegeven: ook de heer Salamon nog voorlopig tot en met EK en WK
financieren. Maar niet voor persoonlijke trainer. Als Bas wereldkampioen wordt
veranderen zaken onmiddellijk.
 Vandaag een persbericht verstuurd. Door Bas, KNAS en N*N. Ter voorkoming van een
‘rel’.
 Er zal altijd reuring zijn.

4. Vaststellen agenda:
-

Rooster van Aftreden.
Regulier Rooster van Aftreden: Etienne treedt af in 2016. Bij wijzigingen? zou kunnen leiden
tot aftreden in 2015. Twee interpretaties zijn mogelijk van het besluit op de vorige BLV. Het
bestuur vindt het correct om te melden dat zij vindt dat het aftreden van het bestuurslid
topsport in 2016 plaats zou kunnen vinden in plaats van 2015. in geval de vergadering een
andere mening is toegedaan, kan een extra vergadering worden gehouden in het najaar.
Vraag 1: zijn jullie het eens met de optie dat Etienne Van Cann in 2016 stopt.
Oscar Kardolus: namens de Zaal Kardolus: zien graag dat bestuurslid Topsport ook bij
evaluatie van de komende Olympische cyclus is, dus aftreden pas in 2017.
Interessante optie maar we willen voorkomen dat teveel bestuursleden tegelijk aftreden
voor continuïteit in bestuur.
Pim van Gilst: let op dat voornamelijk uit het DB mensen niet tegelijk stoppen.
Bert van de Flier geeft zijn visie. We hebben nu 5 mensen in 4 jaar. En dan is het beoogd
punt: breedtesport tegelijk met één DB lid en topsport met één DB lid tegelijk.
Volgende ALV: agenderen Rooster van Aftreden.
Agenda vastgesteld.

5. Verslag ALV 2014.
-

AEW: Egmond van Rijn was wel degelijk aanwezig.
Zonder verdere op-en aanmerkingen vastgesteld.

6. Jaarverslag 2014.
-

-

Hoogtepunten:
 RTC Contract Gemeente Alkmaar
 Benoeming Bert van de Flier in de Hall of Fame van de FIE. Is daarmee de tweede
Nederlander naast George van Rossum die in de twintiger jaren van de vorige eeuw FIE
Voorzitter was.
Opmerkingen bij het Jaarverslag:
 Henk Kenter: merkt op dat er een tegenstelling is: Drie Musketiers wordt zowel bij de
grootste stijgers als de grootste dalers genoemd. Dit zullen we aanpassen.
 Louis Hopstaken:
o op pag 18 staan resultaten. Advies: zet wapens bij de namen.
o Er staan spelfouten in scheidsrechtersblokje.
Teun Plantinga geeft aan dat dit bekend is maar helaas is de aanlevering door de
SC in een onbewerkbare vorm geweest.
 Louis: vindt de stelling “de bijdragen van deelnemers is niet dekkend voor de kosten”
open voor discussie omdat er geen objectieve weergave van data is die dat
onderbouwdt.
Remco Middelveld antwoordt dat de kosten opleidingen scheidsrechters vwb stages
door de toernooien zelf worden betaald.
Pim van Gilst: deze discussie is in 2013 ook geweest. In 2014 zou dit overzicht meer
gespecificeerd worden weergegeven. Inkomsten scheidsrechters: kan niet vinden waar
dit vandaan komt. Wij kunnen niet zien wat KNAS ontvangt. Kunnen ook niet zien of er
betalingen plaatsvinden aan scheidsrechters voor die wedstrijden.
Jaarverslag aangenomen.

7. Financieel Verslag over 2014:
-

 Joost Kramer:
Verzonden is versie 30 april 2015. Nu is er een nieuwe versie.
We betreuren dat het nu te laat is.

Pim van Gilst vraagt toelichting P 14: mist de naam Lotto.
Teun licht toe wat de verhouding met Lotto exact inhoudt en welke tegenprestaties Lotto levert c.q.
leverde.
8. Verslag Financiële Commissie:
-

Sander Niemeijer : Zitten op één lijn met accountant qua aanpak.
Er zijn stappen gezet van opzet van de rapportages.
Jaap Wassink: Niet chique dat een vraag over scheidsrechtersbijdragen is blijven liggen. We
gaan geen verslag maken dat antwoord geeft op alle vragen. Vraag is: wordt belofte
gerespecteerd.

Wiebe Mokken: In verslag opnemen dat we dit actiepunt afhandelen.
Sander Niemeier: staat genoteerd!
Remco Middelveld vraagt of de vacature is gepubliceerd voor penningmeester van de
Scheidsrechterscommissie . Die zou bij deze rapportage een rol moeten hebben.
Bestuur verzoekt de vergadering het financieel verslag aan te nemen onder voorbehoud van
goedkeurende controleverklaring van de accountant EY. De vergadering stemt hiermee in.
9. Benoeming Financiële commissie.
Vraag of we op de huidige leden mogen rekenen. Dat is het geval.
Sander Niemeijer: er is een minder hard schema van aftreden. Als vanuit de vergadering kandidaten
zijn is er zeker plaats of plaats te maken.

10. Vaststelling contributie 2016.
We volgende in eerdere jaren afgesproken regels. Nu uitgebreider toegelicht vanwege de vreemde
situatie dat het voor één categorie vanwege de afronding het bedrag gelijk blijft maar bij de andere
niet. De contributie wordt vastgesteld.

11. Rondvraag:
-

Louis Hopstaken: Ik schrok van het bericht dat NL de European Games wil organiseren maar
zonder schermen.
Bert van de Flier: Klopt. We hebben bij de eerste berichten direct contact gezocht met
NOC*NSF. In het kort: de financiering verre van zeker; is zeer beperkt en moet worden
opgebracht door locale partijen die graag bepaalde sporten in hun regio zien. Schermen is
commercieel en que prestatieniveau niet voldoende interessant.

BvdF heeft contact gezocht met Patrick Hickey, en Claudia Bokel. Heeft onvoldoende
geholpen want er zijn eigenlijk geen serieuze andere kandidaten. Nu kunnen we het
onderdeel schermen alleen organiseren als we financiering vinden.
Voor schermen is er niet direct een probleem: er is nl een apart EK bij schermen. Vrijdag is
het EFC congres in Montreux. Daar heeft Bert van de Flier het op de agenda gezet. Er zijn drie
opties:
 Maak er een Olympic Qualifier van.
 Of in plaats van een EK (en dan is er financiering beschikbaar).
 Of naast het EK.
Jeroen Divendal vraagt hoe de internationale schermgemeenschap hier tegenaan kijkt. Het antwoord
weten we a.s. zaterdag na het Congres, aldus Bert van de Flier
Pim Van Gilst:
-

-

Samenwerking Lotto is eindigend. Is de naam beschikbaar voor de NK als er andere partijen
interesses hebben? Antwoord: Ja!
Schermen Zaïr: betreuren het dat besloten is dat categorieën bij de NJK zijn samengevoegd
en het besluit niet is afgestemd. Op social media is door KNAS Wedstrijden in persoon van
Oscar Kardolus aangegeven dat dit mede is ingegeven door een scheidsrechtersprobleem.
Voegt op persoonlijke titel toe dat hij dit beschamend vind.
Wiebe Mokken: Hier kijken binnen de KNAS diverse mensen naar. Niet alle besluiten worden
met alle verenigingen afgestemd. Als de communicatie beschamend gevonden wordt dan is
dat altijd waar. En tegelijk betreurenswaardig.
Pim van Gilst geeft aan dat 21 verenigingen zich niet kunnen vinden in het besluit.
Leon Pijnappel deelt mee dat de scheidsrechters hebben aangegeven dat ze te zwaar belast
worden. Die hebben al jaren aangegeven dat ze overbelast raken en dan de belangrijkste
finalepartijen onvoldoende scherp kunnen zijn. Coaches worden steeds fanatieker in het
verbaal uiten van onvrede over beslissingen van scheidsrechters. Het moet wel leuk blijven.
Er is in de NJK commissie over gesproken. Uitbreiding van aantal scheidsrechters is niet
zonder meer mogelijk. We zien dat nu cadetten al bij junioren meedoen en vaak goed scoren.
Zelfs bij senioren!
Voorstel nu: laten we dan uit de totale groep 8 cadetten kiezen. Die na de voorrondes een
eigen tableau verschermen.
Pim van Gilst is van mening dat kinderen worden benadeeld.
Mw. Kruisbrink vraagt of uit de 21 verenigingen een alternatief voorstel is gekomen.
Remco Middelveld deelt mee dat hij in 2012 en 13 verantwoordelijk was voor het
uitnodigingen van scheidsrechters. In 2014 ging alles fout. Martin Ariaans heeft toen
cursisten ingezet.
Etienne Van Cann geeft aan dat dit probleem al jaren bestaat. Wat wij nu “voldoende”
moeten vinden is dat veel scheidsrechters de hele dag moeten staan en dan aan het einde
minder scherp zijn. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de veiligheid van de partij. De
situatie die nu is ontstaan is niet acceptabel. Daarnaast is dit niet een probleem van
scheidsrechters alleen: ook ouders klagen over de lange duur van wedstrijden en de
vrijwilligers van de wedstrijdorganisatie lijden hieronder. Ingrijpen was noodzakelijk. Na de
NJK zal in een breder verband worden gezocht naar structurele oplossingen.Vraag van Louis
Hopstaken is of er niet een andere oplossing kan worden gezocht.
Ryan Oosthof heeft diploma gehaald als scheidsrechter. Hij iss niet uitgenodigd. Vraagt zich
af of het probleem al langer bestaat en of er niet een andere cursus kan worden gedaan. Hij

kon geen versnelde opleiding doen. De opleiding kan z.i. beter. Meer mensen met een
diploma kan het probleem verhelpen.
Er wordt naar schatting 1200 euro misgelopen door minder inschrijvingen.
Jeroen Divendal: je kunt het organiseren van NJK als technisch probleem beschouwen en
NAS raadplegen.
Bas Mondt: heb niet hele discussie gevolgd. Logistiek niet mogelijk om in meerdere
weekenden te organiseren. Het probleem wordt nu gebagatelliseerd maar we zien
scheidsrechters gewoon afhaken vanwege de zware dagen en vanwege het feit dat ze slecht
worden behandeld.
Wiebe Mokken: er zijn heel veel mensen betrokken geweest maar misschien toch
onvoldoende.
Deze beslissing is nu niet terug te draaien maar we moeten de dialoog voortzetten.
Oscar Kardolus ziet dit als noodoplossing en er is al besproken dat we een bredere
maatschappelijke discussie willen organiseren.
Jaap Wassink wil nog even aandacht voor de opmerking dat scheidsrechters kennelijk
afhaken door hoe zij worden behandeld.
Bas Mondt doet oproep naar mensen die hen ondersteunen. Ze zoeken mensen.
Ad van de Weg: wil het hebben over Gabor Salamon. Vraagt zich af wat de consequenties
kunnen zijn van het stoppen van de funding. Hij is erg te spreken over de inzet van de heer
Salamon en hoopt dat de KNAS hem kan houden.
Wiebe Mokken: dat kunnen we nu nog niet overzien. Formeel kan het contract worden
ontbonden. Langs de informele weg gaan we proberen om te kijken of we hem op één of
andere manier kunnen blijven inzetten.
De slechtste uitkomst is dat hij eind juni weg is en dat zou iedereen betreuren. We zoeken
creatief naar oplossingen. Wij vinden dat hij zeer goed heeft gepresteerd in de volle breedte.
Als er verenigingen zijn of mensen met middelen die hem willen inzetten dan verzoeken wij
hen zich bij ons te melden.
Louis Hopstaken valt Ad van de Weg bij en geeft aan te weten dat Gabor graag wil blijven.
12. Sluiting
Wiebe dankt alle aanwezigen en om 21.42 uur wordt de vergadering gesloten.

