Niet schermende lidmaatschap (NSL-lidmaatschap)
Aanleiding:
De aanleidingen voor het creëren van het NSL-lidmaatschap zijn:
1) de onvolledigheid van de verenigingsbesturen: bij de 65 verenigingen ontbreken 74 functies van
de 195 statutair benodigde functies (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn niet door een
persoon in gevuld, er zijn veel dubbelfuncties;
2) de koppeling van het inschrijven op de Nahouw met OnzeRelaties;
3) te voldoen aan de code “goed sportbestuur”
4) de AVG-wetgeving;
5) de hoogte van de contributie voor senioren;
6) leden die langere tijd niet kunnen schermen door ziekte of tijdelijk in het buitenland verblijven of
werkzaam zijn;
7) doordat de personen op de diverse functies niet zijn ingevuld in OnzeRelaties kunnen wij hen niet
benaderen, aanspreken op functioneren of voorzien van nuttige informatie;
8) scheidsrechters actief zijn die niet aangemeld zijn omdat ze niet zelf schermen.
Toelichting:
Ad 1. Uit OnzeRelaties blijkt dat er 74 functies niet ingevuld zijn door een persoon. Dit betekent niet
dat de functie ook werkelijk vacant is maar de persoon in kwestie wil de € 60 niet betalen omdat
hij/zij niet schermt, het is een goedwillende ouder.
Ad 2. Alleen geregistreerde leden in OnzeRelaties hebben toegang tot de registraties in de Nahouw.
Omdat een inschrijving door een lid van de vereniging moet worden goedgekeurd door een lid van
de betreffende vereniging is er een functionaris die dat verzorgt. Bij veel verenigingen is dat een
ouder van een schermer die geen lid is van de vereniging.
Ad 3. De onlangs geactualiseerde “Goed sportbestuur” verlangt dat alle personen die betrokken zijn
bij een vereniging daarvan lid zijn. Door het lidmaatschap onderschrijven zij de regels en zo dragen zij
bij aan een veilig sportklimaat.
Ad 4 In verband met de AVG-wetgeving zijn wij verplicht om te weten wie er toegang hebben tot
onze ledengegevens is het registreren van bovengenoemde vrijwilligers is dus een must.
Ad 5. Door de verhoogde KNAS-contributie is er de gevoelsmatige drempel bij de niet schermende
vrijwilligers stevig verhoogd. Hier wordt vaak een vergelijking gemaakt met de clubcontributie (€ 60
t.o.v. € 200 - € 300)
Ad 6. Leden die langere tijd niet kunnen schermen door ziekte of tijdelijk verblijf in het buitenland
zijn geneigd het lidmaatschap op te geven door de hoge contributie. Hiervoor is ook het volgende
alternatief: doorbetalen tijdens de periode en na hervatting dezelfde periode niet betalen maar is
administratief lastiger.
Ad 7. De bestuurders die niet schermen en zich niet aanmelden bestaan voor ons niet. We kunnen
hen dus niet benaderen en een nieuwsbrief sturen. Als er bestuurszaken gecommuniceerd moeten
worden moet dit via de wel bekende bestuursleden. Door de frequente wisselingen in de besturen is
dat een aardige zoektocht. Hier zitten ook potentiële commissieleden onder.
Ad 7. Bij de verenigingen zijn ouders of oud schermers bereid om te jureren maar schermen zelf niet
of niet meer. Zij zien zich als vrijwilliger, stellen tijd ter beschikking maar ervaren de contributie als
betaling en dat is gevoelsmatig niet juist. Een argument dat zij als lid reiskosten kunnen declareren is
niet aan te raden omdat ze door de vereniging moeten worden gecompenseerd.
Om deze vrijwilligers niet te ontmoedigen moeten nu dus als persoonlijk niet betalend lid in
OnzeRelaties worden opgenomen. Dit zou betekenen dat zij de normale contributie moeten betalen
maar dat is niet het geval. Hierdoor zou een wildgroei ontstaan aan niet-betalende leden. Door een
administratie tarief (te bepalen in de ALV) te rekenen verschijnen ze jaarlijks op de factuur. Hierdoor
worden mutaties ook doorgevoerd.

Naar schatting zijn er momenteel ~90 personen die voor dit lidmaatschap in aanmerking komen.
Samenvatting
Het tarief voor het NSL-lidmaatschap is een administratieve fee met als doel:
- Het inzichtelijk hebben van de personen die toegang hebben tot de gegevens van onze leden
(i.v.m. de AVG).
- Het mee kunnen tellen bij het NOC*NSF.
- De naam van betrokkene op de factuur komt die wij aan de vereniging sturen.
- Een prikkel te creëren voor de vereniging om dit lidmaatschap bij beëindiging ook op te
zeggen bij de KNAS.
- Het bedrag voor dit lidmaatschap zien als bestuurskosten van de vereniging (bepalen in de
ALV?)
Inrichting NSL-lidmaatschap
Het NSL-lidmaatschap is het eenvoudigst te regelen voor degenen die lid zijn van aan lokale
schermvereniging.
Art 17 lid 3 van de statuten bepaalt dat de bondsvergadering voor bepaalde groepen leden
verschillende contributiebedragen kan vaststellen. Dit betekent dat er voor een NSL-lidmaatschap
niets in de statuten behoeft te worden aangepast. Uit een oogpunt van communicatie is het wel van
belang te communiceren voor welke doelgroep dit NSL-lidmaatschap geldt.
De KNAS kan worden geconfronteerd met 3 categorieën vrijwilligers:
1. Vrijwilligers die lid zijn van de vereniging en ook als lid worden opgegeven aan de KNAS.
2. Vrijwilligers die geen lid zijn van een vereniging maar er wel zich voor inspannen.
3. Vrijwilligers die geen lid willen zijn van de lokale verenigingen maar wel als persoonlijk lid
van de KNAS om als bondsvrijwillger te werken.
Ad 1
Het NSL-lidmaatschap kan voor deze categorie dan als volgt worden vorm gegeven:
1. NSL leden zijn verenigingsleden die niet schermen en gedurende een jaar of langer een meer dan
gemiddelde en structurele bijdrage leveren aan de activiteiten van de vereniging in de hoedanigheid
van voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris of ledenadministratie, waaronder het
namens de vereniging ondersteunen van officiële activiteiten van de KNAS. Het aantal personen dat
het NSL kan hebben is gemaximeerd op 3 per vereniging.
2. Verenigingsleden die aantoonbaar gedurende een jaar of langer niet in staat zijn de schermsport
te beoefenen kunnen op verzoek het NSL-lidmaatschap aanvragen. Deze aanvraag moet worden
gedaan binnen een maand nadat bekend is dat de schermsport gedurende een jaar of langer niet
meer kan worden uitgeoefend.
3. Verenigingsleden die niet meer schermen nadat zij de schermsport actief hebben beoefend en die
een functie uitoefenen die zeer nauw verbonden is met de beoefening van de schermsport als
zodanig zijn van het NSL-lidmaatschap uitgesloten.
Ad 2
Op grond van de statuten van de KNAS kunnen alleen verenigingsleden lid zijn van de KNAS. Gewone
vrijwilligers van lokale schermverenigingen die geen lid zijn van deze schermvereniging kunnen dan
ook geen NSL lid worden van de KNAS, aangezien het niet de bedoeling is dat dit persoonlijke leden
van de KNAS worden. Het gaat er immers om dat inzichtelijk moet blijven dat het gaat om
vrijwilligers van een lokale schermverenging en niet dat het persoonlijke leden van de KNAS worden.

Ad 3
Personen die voor de KNAS een specifieke taak, gedurende langere tijd willen uitvoeren en hiervoor
geen lid behoeft te zijn van een van onze aangesloten verenigingen kan een NSL krijgen, statutair zijn
het persoonlijk leden. Voor deze vrijwilligers die de KNAS wel graag in beeld wil hebben geldt dat de
KNAS de verenigingen kan oproepen om deze personen (onbetaald) lid te maken van de club en ze
vervolgens op te geven bij de KNAS. De KNAS kan dit niet verplichten maar kan verenigingen wel
stimuleren.
Procedure:
Voor bestaande leden dient de secretaris van de vereniging de omzetting aan te vragen bij het
bondsbureau, voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum. Indien het moment waarop het NSLlidmaatschap ingaat blijkt dat het resterende bedrag, naar ratio parte van het kalenderjaar, lager is
dan reeds betaald, naar ratio parte van het kalenderjaar, zal het op de eerstvolgende factuur in
mindering worden gebracht.
Voor nieuwe leden dient de secretaris van de vereniging het lid in OnzeRelaties toe te voegen met
het TIL-lidmaatschap en de omzetting aan te vragen bij onze ledenadministratie.
Ad 3.
De persoonlijke leden van de KNAS worden nu ook NSL-lid. Alleen de ereleden zijn gratis lid. De
facturering is een moment van evaluatie over inzet. Hierdoor blijven persoonlijke leden niet onnodig
lang geregistreerd.
Toelichting bij de onderdelen:
1. Het is de bedoeling om degenen van een schermvereniging zich zeer betrokken vrijwilliger zijn te
binden aan de schermsport door ze NSL lid te maken. Deze vrijwilligers zijn zodanig betrokken bij de
schermsport dat het in de rede ligt dat de KNAS zicht heeft op deze doelgroep om ze van nuttige
informatie te kunnen voorzien. Bijkomend voordeel is dat door dit lidmaatschap het betreffende lid
meetelt bij de vaststelling van de subsidie door de NOC NSF. Bij een NSL lid kan gedacht worden aan
betrokken ouders die zich inzetten voor een club. Vereist is ook de betrokkene gedurende een jaar of
langer zich inzet voor de club om te voorkomen dat het lidmaatschep geldt voor de vrijwilliger die
eenmalig hand en spandiensten verleend. Hoewel arbitrair lijkt een inzet van een jaar of meer
realistisch omdat een dergelijke periode meestal betekent dat de club met gedreven vrijwilligers te
maken heeft. En dit is precies de doelgroep waar het om gaat.
Leden die de schermsport beoefenen zijn vanzelfsprekend gewoon lid. Het gaat dan niet alleen om
schermers die de wedstrijdsport beoefenen maar ook om degenen die recreatief schermen.
2. Nieuw is dat schermers die door omstandigheden zoals ziekte of uitzending gedurende een jaar of
langer niet in staat zijn de schermsport te beoefenen op verzoek ook NSL lid kunnen worden.
Aangetoond moet worden dat de uitoefening van de schermsport niet mogelijk is. Voorts wordt het
lidmaatschap niet automatisch omgezet in een NSL-lidmaatschap maar moet dit worden
aangevraagd. Deze aanvraag moet door de vereniging worden gedaan binnen een maand nadat de
schemer weet dat hij de schermsport niet meer kan beoefenen voor langere tijd. In de gevallen van
een buitenlandse reis of uitzending en dan niet zal schermen, ziet betrokkene deze periode lang van
tevoren aankomen en kan zelfs voordat deze periode aanvangt om omzetting van het lidmaatschap
worden gevraagd. In geval van ziekte zal er een periode van onzekerheid zijn voordat bekend is dat
de schermer gedurende langere tijd niet meer zal of kan schermen. Om die reden is ervoor gekozen
om dan binnen een maand nadat bekend is dat de schermer daadwerkelijk niet meer de schermsport
kan beoefen de omzetting van het lidmaatschap aan te vragen. Ook hoogbejaarden die nog
betrokken willen blijven maar niet meer in staat zijn om te schermen kunnen het NSL-lidmaatschap
kiezen. Het enkele feit dat een hoogbejaarde niet meer op hetzelfde niveau als waarop hij of zij in het

verleden heeft geschermd kan schermen betekent niet dat hij of zij niet meer kan schermen.
Aangetoond moet worden dat betrokkene niet meer kan schermen en daarom de wapens niet meer
vasthoudt.

3. Het NSL -lidmaatschap geldt niet voor degenen die zeer nauw zijn betrokken bij de schermsport als
zodanig. Daarmee wordt bedoeld dat degenen die een directe bemoeienis hebben met een
schermpartij of de wijze waarop een partij al dan niet in wedstrijdverband wordt beoefend, gewoon
lid van de KNAS moeten zijn. Het gaat hier in ieder geval om schermers, scheidsrechters, coaches,
trainers en schermdocenten. Het gaat veelal om personen die in het verleden zelf de schermsport
hebben beoefend en zo nauw verweven zijn met de daadwerkelijke uitoefening van de sport dat een
gewoon lidmaatschap voor de hand ligt.
Wie de contributie van het verenigingslid betaalt (zowel voor de club als voor de KNAS) moet worden
bepaald door de lokale schermvereniging. Het is niet aan het KNAS-bestuur om dit te bepalen of op
te leggen
Rechten:
De rechten in de Nahouw voor het NSL zijn beperkt zodat zij zichzelf niet kunnen inschrijven of
ingeschreven worden voor een wedstrijd.

