
KNAS ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 

31 Oktober 2020 

Aanvang 14.00 uur. 

NOTULEN 

 

Om 14.00 opent de voorzitter de vergadering. 

Hij heet alle leden welkom en in het bijzonder KNAS erelid Anton Oskamp. 

Verder legt hij uit hoe deze vergadering vanwege de Covid-19 problematiek eerst van april naar eind 

juni was verzet en toen de problemen er nog steeds waren, naar eind oktober werd verplaatst. Iets 

dat normaliter volgens de statuten niet mag, maar dankzij een door de overheid gecreëerde 

noodwet met 4 maanden mocht worden uitgesteld. Inmiddels is de 2e golf van besmettingen 

begonnen, maar om nog een keer uit te stellen was niet meer wenselijk en vandaar dat voor een 

vergadering via MS Teams werd gekozen.  

Vervolgens legt de voorzitter met behulp van diverse slides de grondregels uit die moeten worden 

gevolgd om de vergadering goed te laten verlopen. Vragen alleen via de chat functie en microfoons 

dicht houden gedurende de vergadering, tenzij specifiek gevraagd wordt om iets toe te lichten. 

Tijdens de stemmingen geen andere chats erop zetten omdat dit voor de stemmentellers verwarring 

kan opleveren. De vergadering wordt technisch begeleid en gemodereerd door Timon Hagen, 

Etienne Van Cann en bondsdirecteur Teun Plantinga. Vervolgens wordt een voorbeeld gegeven van 

een fictieve stemming. Hierna kan de vergadering beginnen.  

1. Appel nominaal. 

Teun Plantinga geeft aan dat bij de sluitingsdatum voor de vergadering de KNAS 2337 leden 

telde. Er zijn aanmeldingen ontvangen van 3 persoonlijke leden. Liesbeth Oskamp, Remco 

Middelveld en Remko Koster benevens 24 verenigingen met in totaal 1365 stemmen. 

Scherm Centrum Amsterdam  Dhr. David Gardenier  203 leden 

Holland Schermen    Dhr.  Jeroen Divendal  106 

Fencing Club Almere   Dhr.  Ad van der Weg  71 

Zaal Amsterdam Zuid   Dhr. Birk Frankvoort  30 

Treville     Dhr. Ron Driessen  125 

La Prime     Dhr. Jan-Willem Lammers 45 

Drie Musketiers    Dhr. Richard Abbink  49 

Pallos     Dhr. Melle Berg   147 

Fencing Ermelo    Dhr.  Werner de Coninck 17 

NSSV Don Quichote                          Mevr. Nienke Flipsen  32 

Scherm Centrum Noord   Dhr. Tom Hendriks  57 



Elan     Mevr. Caroline Schmitz  21 

Pallas     Mevr. Karin Fens  33 

La Rapiere     Dhr. Frans Hoeberechts  24 

Hoc Habet     Dhr. Hidde Koerts   10 

Robb Schermen    Dhr. Levy van Winden  24 

Schermvereniging de Jordaan  Dhr. Sjunior Schroyen  69 

AEW     Dhr.  Paul Eldridge  70 

Delftse Schermver.  Prometheus  Dhr. Sander Niemeier  23 

Ter Weer     Dhr. Arthur van Buitenen 49 

Schermvereniging Rotterdam Zair  Mevr. Ynet van der Veen 47 

MVO     Dhr. Rudolph Francis  21 

DFC      Dhr.  Joost van der Zalm  54 

KMSV     Dhr. Toon van der Grinten 38 

Persoonlijk lid    Mevr. Liesbeth Oskamp  1 

Persoonlijk lid    Dhr. Remco Middelveld  1 

Persoonlijk lid    Dhr. Remko Koster  1 

 

Alle bestuursleden zijn aanwezig; te weten: 

  Bert van de Flier, Voorzitter a.i. en Secretaris.  

  Patrice Masson, Penningmeester. 

  Sonja Lendi, Algemeen. Portefeuille Communicatie. 

  Leon Pijnappel, Algemeen. Portefeuille Breedtesport. 

  Remko Koster, Algemeen. Portefeuille. Topsport. 

  Louis Hopstaken, Algemeen. Portefeuille Scheidsrechters/Veteranen. 

 

 

    

Eerste stemming is: Gaat U akkoord met opnemen van de vergadering via MS Teams en de 

opname bewaren tot de volgende ALV. 

De vergadering gaat unaniem akkoord 

 



2.  Mededelingen. 

Het bestuur streeft ernaar om in het vervolg 2 vergaderingen per jaar te plannen. De reden 

is dat op deze wijze de begroting voor het komende jaar nauwkeuriger kan worden 

vastgesteld. 

Het aftreden van Bestuurslid Gerard Burema kort na zijn aantreden wordt door het bestuur 

buitengewoon betreurd. Ditzelfde geldt voor Voorzitter Jean-Pierre Vandervoodt die ons te 

kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen omdat hij veel last heeft van de naweeën 

van het Corona virus waar hij door werd getroffen. 

Voor Gerard Burema is een vervanger gevonden in de vorm van Dhr. Timon Hagen die op dit 

moment als toehoorder meedraait bij de bestuursactiviteiten en bij de volgende ALV zal 

worden voorgedragen als bestuurslid. 

De Corona pandemie wordt continu gevolgd door een kleine taskforce binnen de KNAS die 

onder leiding staat van bestuurslid Remko Koster. De voorzitter geeft het woord aan Remko. 

Remko deelt mee dat hij in de werkgroep heeft gezeten van NOC*NSF waarbij men vrijwel 

dagelijks overleg had en bijhield wat er speelde aan nieuwe regelgeving, wijzigingen etc. 

Zodra er wijzigingen waren in regelgeving of sportprotocollen werd er door hem een interim 

bestuursvergadering georganiseerd waarbij alle bestuursleden betrokken waren. Daar werd 

gekeken of de nieuwe implementaties mogelijkheden voor de schermsport boden en deze 

zo snel mogelijk via de KNAS-website en het FB-account met de leden te communiceren. Wel 

zijn in NL veel zaken lokaal beslist. De meeste verenigingen waren daardoor erg druk om hun 

mogelijkheden met de lokale veiligheidscoördinatoren af te stemmen en het bleek dat veel 

van deze verenigingen daar uitstekend toe in staat zijn geweest. Daardoor is het merendeel  

van de verenigingen toch in staat geweest om enigszins door te kunnen gaan met schermen. 

Het is duidelijk dat we nog niet van de Corona af zijn. De verwachting is dat wij voorlopig op 

dezelfde wijze door zullen moeten gaan en tevens is dit een uitnodiging aan de aanwezigen 

om eventuele tips waar het de benadering van de Corona problematiek betreft aan het 

bestuur door te geven zodat ze deze mee kunnen nemen. 

Hij realiseert zich dat deze vergadering met name over 2019 zal gaan toen er nog geen 

Corona was, maar wilde dit graag onder de aandacht brengen omdat het zo een belangrijk 

en actueel onderwerp is dat ook het komende jaar nog zwaar zal doorwerken. 

De Nederlandse Kampioenschappen worden toegelicht door Louis Hopstaken.  De 

Veteranen kampioenschappen zijn doorgegaan omdat deze zo vroeg in het jaar zaten dat er 

nog geen sprake was van Corona. De NJK en de NK moesten helaas op hun oorspronkelijke 

data worden geannuleerd omdat ze inmiddels niet meer georganiseerd mochten worden. 

Gelukkig hebben wij eind September nog de NK kunnen organiseren waarvoor de SISTA-

organisatie samen met SCA het kampioenschap faciliteerde. Louis dankt beide groeperingen 

nogmaals hartelijk voor de vele uren arbeid die er in zijn gaan zitten. Uiteindelijk is er een 

goed kampioenschap neergezet en veel dank gaat ook uit naar de talrijke vrijwilligers die het 

hele weekend druk zijn geweest om alles in goede banen te leiden. Helaas mocht er geen 

publiek bij de wedstrijd aanwezig zijn maar het was wel mogelijk om via Internet de nodige 

wedstrijden te kunnen volgen. Inmiddels begon de Corona situatie weer te verslechteren en 

ondanks herhaalde pogingen lukte het niet meer om het NK-veteranen nog te kunnen 

organiseren er wordt nog wel de optie opengehouden om de NJK te kunnen organiseren, 

maar de kans dat dat wel door gaat wordt met de dag kleiner. Ook de VET-Cup zal om 



dezelfde redenen niet doorgaan. Ook als er in Januari weer mag worden geschermd, 

hetgeen lang niet zeker is, zullen de gemiste kampioenschappen waarschijnlijk niet meer 

worden ingehaald. Daarmee geeft hij het woord weer terug aan de voorzitter. 

De voorzitter spreekt zijn dank uit aan Louis Hopstaken voor de voortreffelijke wijze waarop 

hij de verantwoording heeft genomen voor de implementatie van alle 

veiligheidsmaatregelen rond de NK waar het om infectierisico's ging.  

Vervolgens werd een minuut stilte in acht genomen om de volgende overledenen te 

herdenken. 

Wessel Vendrig 

Nicolette Tiedink   

Herman Banzer 

Rob van Doorn 

Trees Mosmuller 

 

3.  Ingekomen post. 

Een brief van SCA met betrekking tot het Meerjarenbeleidsplan. De voorzitter geeft het 

woord aan de auteur van het MJB, Leon Pijnappel. Leon geeft aan dat de brief van het 

bestuur van SCA het belang onderschrijft van het hebben van het MJB, maar van mening is 

dat de tijd om dit goed te kunnen bestuderen wel erg kort was voor zo een belangrijk 

document. Zij vragen om het MJB ook voor de volgende ALV te agenderen. Leon legt uit dat 

het plan voor de komende 4 jaar is en zich dus focust op de lange termijn “een stip aan de 

horizon”. Tevens dient het als sturing voor de jaarplannen op korte termijn.  Hij stelt dat het 

een levend document is dat regelmatig bijgestuurd moet kunnen worden en waarbij het van 

belang is dat zo veel mogelijk KNAS leden achter dit plan kunnen staan. Het MJB is op deze 

vergadering ingebracht om de leden te kunnen informeren en om alle stakeholders van start 

te kunnen laten gaan. 

Hierbij worden wij ondersteund door de Brown Paper Company die ons ook ondersteunt bij 

de Jeugd Equipe Competitie. Wij hebben daar hele goede ervaringen mee opgedaan in het 

afgelopen traject. Wij zullen het MJB ook op de volgende ALV in aangepaste vorm 

agenderen Aanpassingen zullen sowieso nodig zijn omdat wij geen idee hebben hoe de 

Corona pandemie het functioneren van de KNAS in de komende tijd zal beïnvloeden. Het feit 

dat wij nu over het MJB willen stemmen is omdat wij aan de slag willen gaan met de 

jaarplannen voor 2021 en tevens omdat wij het MJB voor 1 november 2021 moeten 

aanleveren om aan de voorwaarden voor een subsidie van 30.000 euro via NOC*NSF te 

kunnen voldoen. De komende 2 maanden willen wij het MJB met de diverse commissies 

bespreken om daarna voor de komende ALV in regiobijeenkomsten e.e.a. met de 

verenigingen te bespreken. Deze meetings zullen via MS Teams plaatsvinden om zo veel 

mogelijk verenigingen hierbij te kunnen betrekken. Het uiteindelijke plan zal na deze 

exercities aan de volgende ALV worden voorgelegd. Hierna geeft Leon Pijnappel de 

microfoon terug aan de voorzitter. 



De brief van La Prime. Er waren diverse vragen, de meeste konden schriftelijk worden 

afgehandeld. Men wilde 2 zaken direct bespreken. Het eerste was het Jeugdbeleid. Hiervoor 

gaat de microfoon naar bondsdirecteur Teun Plantinga. Teun legt uit dat de overige vragen 

de komende tijd zullen worden beantwoord en waar ze relevant zijn aan de notulen van 

deze vergadering worden toegevoegd. De overige 2 betreffen als eerste de kosten en 

opbrengsten op de jaarrekening waar het om de jeugd ging. Op blz. 12 en 13 van de 

jaarrekening treffen wij de jeugdactiviteiten aan. Bij de meeste zijn kosten en opbrengsten in 

evenwicht, maar bij de NJK en het brassard systeem zijn de opbrengsten hoger dan de 

kosten. Bij andere posten liggen de opbrengsten lager dan de kosten. Extra opbrengsten van 

het brassard systeem worden gereserveerd voor de doorontwikkeling van het systeem. Voor 

2019-2020 wordt voor JPT en NJK allebei een hogere opbrengst gerealiseerd van ong. 1000 

euro. De vraag is: ” Deelt het bestuur de mening van La Prime dat de jeugd een overschot 

heeft en daarmee de senioren en veteranen ondersteunt. Zou dat niet andersom moeten 

zijn?” Het bestuur deelt deze mening niet. Het is niet altijd even zichtbaar waar kosten 

precies zitten en het bestuur ziet het wel als taak om deze onduidelijkheden weg te nemen. 

De kosten die in projecten zitten zijn niet alle kosten die voor een bepaalde groep worden 

gemaakt. Zo zit er in topsport een deel kosten voor de jeugd, maar die vind je niet bij de 

jeugd terug. Daarbij komt dat het contributietarief voor de jeugd veel lager is dan dat voor 

senioren en veteranen. Dat is een factor 2. 

De tweede vraag gaat over de accountant. Of er een toelichting kan worden gegeven bij de 

inkomstenverklaring van de accountant die een gedeeltelijke oordeelsonthouding doet bij 

de verklaring van de inkomsten van de stages. Hier is de volgende uitleg voor. De KNAS 

organiseert stages, de KNAS betaalt deze stages gedeeltelijk en er is dus een bijdrage van de 

deelnemers vereist. Deze deelnemers betalen die vooraf aan de KNAS en vervolgens worden 

de stagebegeleiders van een lijst van de deelnemers voorzien. Het zou in theorie kunnen 

voorkomen dat op de stage mensen deelnemen die niet vooraf hebben betaald. Wat de 

KNAS niet heeft gedaan was om tijdens de stage iemand te laten controleren of er mensen 

aanwezig waren die niet betaald hadden. Daardoor is dat achteraf niet meer vast te stellen. 

Het zou in theorie kunnen dat een trainer mensen laat meedoen en zegt dat ze hem ter 

plekke kunnen betalen en dan het geld vervolgens niet aan de bond afdraagt. Wij denken 

dat de kans heel erg klein is dat zoets gebeurt, we zijn een kleine wereld en we zien ook 

foto's van de stages. Tot op heden hebben wij nooit iets dergelijks gezien; maar de 

accountant heeft strikt genomen gelijk. Het kan ondervangen worden door een presentielijst 

die iedere deelnemer dient te ondertekenen. Wij zijn hier dan ook bij de komende stages 

mee begonnen. 

De heer Lammers (La Prime) vraagt per chat of deze kostenposten van vraag 1 verder 

uitgesplitst kunnen worden zodat e.e.a. wel inzichtelijk gaat worden. Teun Plantinga denkt 

dat dit moeilijk wordt. Het is een kwestie van keuzes maken wat je wilt laten zien. Maar hij 

wil graag met La Prime om de tafel om te kijken hoe mogelijk zaken verduidelijkt kunnen 

worden. 

Een vraag komt van de heer Francis (MVO) Hij vraagt waar hij de inkomsten en uitgaven aan 

de groep “veteranen” kan zien voor het jaar 2019. Voor deze vraag krijgt de heer Francis de 

microfoon. De heer Francis deelt mee dat de veteranen voor alle kosten zelf opdraaien en 

vraagt waar hij kan zien wat de KNAS uitgeeft om de veteranen financieel tegemoet te 

komen? Teun Plantinga antwoord dat vanuit de contributie algemene zaken worden 

betaald. Voor specifieke activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Zoals bv de kosten van 



een NK worden gedeeltelijk betaald dankzij de inschrijfgelden. Nu is van tevoren nooit 

precies vast te stellen wat de kosten zijn van deze evenementen en het is ook niet mogelijk 

om deze kosten exact aan een bepaalde groep toe te rekenen. Verder zijn er verschillen 

omdat het soms mogelijk is om voor een NK wat subsidie van een gemeente te krijgen. 

Daardoor is er af en toe zelfs een overschot op de totale kosten van de organisatie. De 

Veteranen NK’s leveren tot op heden altijd minder op aan inschrijfgeld dan de kosten van de 

organisatie. Bij Ferrum Vetum en VET-Cup moet er ook meestal geld bij uit de algemene 

middelen. Een andere factor die de duidelijke toerekening van kosten aan een evenement 

bemoeilijkt zijn de indirecte kosten zoals bv die van het betalingsverkeer. Het vooraf betalen 

van de inschrijfgelden brengt transactiekosten met zich mee. Die zijn lastig toe te rekenen 

aan een specifiek evenement en daarbinnen een categorie. Veel veteranen doen ook aan 

seniorenwedstrijden mee en ook jeugd doet dat. Het maakt het daardoor vrijwel onmogelijk 

om nu precies te kunnen bepalen bij wie de organisatiekosten nu moeten worden 

ondergebracht. 

4. Vaststelling agenda. 

Er zijn geen wijzigingen gevraagd en dat betekent dat de agenda zoals deze is rondgestuurd 

hiermee definitief is. 

5. Verslag ALV 2019 

Mevrouw Flipse (NSSV Don Quichote) mist hun vraag over het toetsen van het nieuwe 

opleidingstraject in de praktijk. Ze ziet dat deze ook in de notulen ontbreekt. De voorzitter 

verzoekt notulist Melle Berg om deze alsnog toe te voegen omdat de tape van vorig jaar er 

nog is. 

Er wordt gestemd over goedkeuring verslag. 

Verslag is unaniem goedgekeurd.  

6. Jaaroverzicht 2019 

 Jaaroverzicht levert geen vragen op. 

7. Jaarrekening 2019. 

Penningmeester Patrice Masson vertelt dat hij wat wijzigingen heeft aangebracht i.v.m. het 

vorige boekjaar waardoor kostenplaatsen nog wat beter kunnen worden gezien. Het jaar 

2019 eindigt met een positief resultaat van 8910 euro. Patrice vraagt wie er nog vragen 

heeft over dit verslag. 

De heer van Winden (Robb Schermen) vraagt waarom het NK 2019 zo duur was in 

vergelijking met 2018. Bestuurslid breedtesport Leon Pijnappel geeft hier uitleg over. Er 

werd gekozen voor een fantastische locatie met een goede uitstraling. De kosten van het 

topsportcentrum Rotterdam waren wel aanzienlijk hoger dan het jaar ervoor. Verder waren 

er wat extra kosten door o.a. een reünie voor de oud-kampioenen en vielen de lokale 

organisatiekosten wat tegen. De sponsoring door Rotterdam en de sponsoring voor de 

reünie staan echter op een andere plaats waardoor mogelijk een ietwat vertekend beeld 

ontstaat. Feit is wel dat het gewoon een stuk duurder was en er is dan ook besloten om 

volgend jaar ergens anders te organiseren. Teun Plantinga vult aan dat er via de chat door de 

heer van der Weg (Fencing Club Almere) wordt gesteld dat de Rotterdam organisatie 10.000 

euro meer heeft gekost dan het jaar ervoor in Almere. Teun Plantinga deelt mee dat 



Topsport Almere een subsidie gaf in de vorm van een hele lage zaalhuur, waar in Rotterdam 

de zaalhuur heel hoog was, maar de subsidie in geld werd overgemaakt naar de KNAS. 

Daardoor ontstaat een vertekend beeld. Er komt een vraag van iemand met de initialen VW 

die vraagt waar hij de subsidies kan terugvinden in de jaarrekening. Patrice Masson geeft 

aan waar deze te vinden zijn op de exploitatierekening pagina 5. 

De volgende vraag is hoe we kunnen waarborgen dat het aantal deelnemers aan de stage 

overeenkomt met de inkomsten. Deze wordt door Teun Plantinga beantwoord. Teun geeft 

aan dat deze vraag al eerder is beantwoord, hij herhaalt dat er nu met presentielijsten wordt 

gewerkt waardoor dit gewaarborgd kan worden. 

De heer Francis (MVO) vraagt waar hij de inkomsten en uitgaven voor veteranen kan vinden 

op de jaarrekening? Patrice Masson deelt mee dat hij dit kan vinden op pagina 12 onder 

breedtesport. NK-veteranen kosten 2544 opbrengsten 1827 euro. 

  

8 Verslag Financiële commissie. 

Het bestuur stelt voor om nu de accountant voor het komende jaar heel veel meer vraagt 

voor zijn diensten; te kijken of wij een goedkopere accountant kunnen vinden. Het bestuur 

wil deze accountant dan in contact brengen met de financiële commissie en indien deze 

akkoord gaat, de accountant officieel aanstellen. Deze procedure wijkt iets af van de 

normale omdat dan de vergadering over de aanstelling van de accountant beslist. Het 

voordeel van deze procedure is dat in dat geval de accountant sneller aan de slag kan dan 

wanneer hij pas na de volgende ALV kan beginnen. Als men ervoor stemt om het op deze 

manier goed te keuren dan kunnen we in ieder geval nu verder. 

De heer Middelveld (pers. lid) vraagt wat de registeraccountant extra oplevert en de heer  

Oskamp (erelid) vraagt wat de argumenten waren om voor de registeraccountant te kiezen. 

De voorzitter deelt mee dat op de ALV waar de heer Oskamp aanwezig was door het bestuur 

werd voorgesteld om met een administratiekantoor te gaan werken, maar dat de 

vergadering besloot dat men bij een registeraccountant wilde blijven ondanks de hoge 

kosten.  

De heer Lammers (La Prime) vraagt of wij de accountantsvraag opnieuw op de agenda willen 

zetten. De voorzitter antwoord dat hij dat met plezier zal doen op de volgende ALV. Dit met 

name omdat wij zo langzamerhand bijna 10% van onze contributie inkomsten aan de 

accountant uitgeven. 

Stemming om het bestuur mandaat te geven om een nieuwe accountant aan te stellen na 

overleg met de Financiële Commissie. (FinCom) 

Het bestuursvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

9. Decharge bestuur 

  De penningmeester vertelt dat hij meerdere malen per jaar met de FinCom heeft gesproken 

en dat dit allemaal prima is verlopen. De heer Melle Berg (FinCom) geeft aan dat het een 

kort verslag is geworden omdat alles zeer soepel is verlopen en dat de FinCom uitermate 

tevreden is. De commissie stelt dan ook voor aan de vergadering om het bestuur decharge 

te verlenen over het jaar 2019. 



 Stemming Decharge bestuur over 2019. 

 Er wordt unaniem besloten om het bestuur decharge te verlenen. 

10. Contributie 2021 

 De contributie wordt zoals gebruikelijk geïndexeerd. De voorzitter legt nog even uit hoe de 

indexering wordt toegepast. Senioren 60.80. Dus 60.75 en Junioren 30.40. Dus 30.50.  

Introductie-lidmaatschap blijft 5 euro. 

11. Begroting 2020  

 De penningmeester legt uit dat de kosten enorm naar beneden zijn gegaan door het 

wegvallen van veel kosten door annuleringen van activiteiten als gevolg van de Corona 

pandemie. Hierdoor lijken wij op een fors overschot uit te komen. Dit is echter hard nodig 

omdat wij de negatieve impact eigenlijk pas in 2021 zullen gaan voelen. 

De heer Oskamp (erelid) vraagt of de begroting voor 2020 voor de Corona is opgesteld of 

tijdens. De penningmeester antwoord dat de begroting 2020 in 2019 is opgesteld, dus voor 

de pandemie. 

Mevrouw Schmitz (Elan) vraagt wat de leeftijdsgrens van junioren is qua contributie. De 

penningmeester geeft aan dat dit 21 is. 

12. Begroting 2021. 

De penningmeester heeft bij de begroting 2021 dezelfde activiteiten aangehouden die 

zouden zijn verwacht als alles gewoon was doorgegaan. Aan de inkomstenkant heeft hij 

rekening gehouden met een ledenverlies en derhalve een lagere contributie opbrengst. Een 

verlies van 6000 euro is in de begroting ingecalculeerd. Zodra meer informatie komt zal de 

trend worden aangepast. Mocht er toch een positief resultaat uit komen, dan zal het 

bestuur met voorstellen komen om te bepalen wat er met dat overschot moet gebeuren. De 

heer de Koninck (Fencing Ermelo) vraagt of er al een beroep is gedaan door de KNAS op de 

overheidshulp i.v.m. de Corona problematiek. Bondsdirecteur Teun Plantinga legt uit dat wij 

daar op dit moment niet voor in aanmerking komen omdat wij dan minstens 20% 

omzetverlies dienen te hebben geleden door de Corona-crisis. Op dit moment hebben wij 

dat niet, hoewel de verwachting is dat wij dit mogelijk volgend jaar wel zouden kunnen 

hebben. De meeste contributies waren immers al betaald voor de problemen zich in Maart 

manifesteerden. De heer Oskamp (erelid) vraagt of wij de Corona subsidie nu moeten 

teruggeven. De directeur legt uit dat wanneer je niets kunt aanvragen, je ook geen 

terugvordering kunt verwachten. 

De heer van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt wat er met sportparticipatie wordt 

bedoeld. Leon Pijnappel legt uit dat dit in de breedte dient te worden gezien. 

Sportbeoefening voor alle lagen. Dus niet alleen topsport, maar vooral ook breedtesport. 

Iedereen aan het sporten krijgen is wat de overheid graag ziet. 

De heer Middelveld (pers. lid) vraagt wat kan worden gedaan om de alsmaar toenemende 

kosten voor internationale scheidsrechters te kunnen beperken. Louis Hopstaken geeft als 

antwoord dat dit binnen het bestuur is besproken en dat er aanpassingen zullen gaan 

volgen. E.e.a. uiteraard in overleg met de scheidsrechter commissie. Deze maatregelen 

zullen vervolgens worden gepubliceerd en in het handboek worden vastgelegd. 



Mevrouw Oskamp (pers. lid) vraagt waarom staat er in de begroting 2021 geen subsidie voor 

degen in tegenstelling tot de trend 2020?  De bondsdirecteur legt uit dat dit een eenmalige 

subsidie betrof die in 2021 niet wordt herhaald. 

De heer van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt “wat merkt een vereniging daar nu 

precies van” Dit is een herhaling van zijn eerder gestelde vraag over de sportparticipatie. 

Leon Pijnappel legt uit dat de bond probeert om via een vitaliteitsanalyse te bekijken of er 

verenigingen zijn die in moeilijkheden komen en vervolgens te kijken of er van bondswege 

hulp kan worden geboden om de vereniging weer gezond te maken. 

De heer Middelveld (pers. lid) geeft aan dat hij van mening is dat zijn vraag over de 

oplopende scheidsrechters kosten niet is beantwoord. De bondsdirecteur assisteert Louis 

Hopstaken door de vraag van de heer Middelveld wat te verduidelijken. “Hoe komt men aan 

het bedrag in de begroting voor een komend jaar wanneer iedere keer blijkt dat het 

wederom te weinig is en er uit algemene middelen moet worden aangevuld?” Louis 

Hopstaken geeft aan dat men van tevoren aan de talentengroepen vraagt waar en met hoe 

veel schermers men dit jaar naar wedstrijden toe wil gaan en verder kijkt men naar de trend 

over de afgelopen jaren. De kosten lopen nogal op doordat men vanuit de selectie vaak op 4 

schermers zit en er dan toch nog een 5e schermer inschrijft waardoor men een extra 

scheidsrechter nodig heeft. 

De heer van der Weg (Fencing Club Almere) komt nogmaals terug op de sportparticipatie en 

vraagt hoe de clubs dat nu hadden kunnen weten. De voorzitter stelt dat deze vraag moeilijk 

te beantwoorden valt. Hij (de voorzitter) trof de informatie ook buiten de KNAS-kanalen aan 

via NOC*NSF publicaties op hun website en ook via de diverse media. De voorzitter vraagt of 

Leon Pijnappel nog wat kan toelichten. Deze vertelt dat er in de loop der jaren meer en meer 

aandacht is gekomen bij NOC*NSF en de overheid voor het verbeteren van de kwaliteit van 

de clubbestuurders. Hier is hulp voor beschikbaar. Dit is ook gecommuniceerd naar de clubs 

maar op enkele verenigingen na voelden de clubbesturen niet de noodzaak om hierin te 

participeren.  

Ter aanvulling op de vraag deelt de heer Hoeberechts (La Rapiere) mee dat de verenigingen 

ook veel informatie kunnen vinden op de site van sportstimulering Nederland. 

Vervolgens wordt gestemd over de begroting 2021. Deze wordt unaniem goedgekeurd. 

13. MeerJarenBeleidsplan 

Leon Pijnappel geeft een toelichting op het MeerJarenBeleidsplan. Hij legt uit dat het plan 

zich richt op een stip op de horizon die leidt tot concrete acties in jaarplannen. Onderweg 

zullen er regelmatig bijsturingen plaatsvinden. Corona is hier een voorbeeld van.  Het motto 

is “Met elkaar. Voor elkaar”. Je zou ook kunnen stellen “Van tegenstanders naar 

medestanders”; of “In plaats van praten over elkaar; praten met elkaar”. Alle varianten 

richten zich op meer samenwerking. Wij zijn onderdeel van het Nederlandse sportlandschap 

en wij halen dus ook belangrijke elementen uit de “verander agenda” van NOC*NSF, zoals 

het ondersteunen en faciliteren van vrijwilligers. De hoofdlijn is dat we zijn begonnen met 

dit thema. Wij willen het schermen hechter, leuker en bereikbaarder maken met als doel 

“een leven lang schermen” Wij streven dus naar sterke gezonde verenigingen met 

gekwalificeerde trainers en veel schermmomenten en goede samenwerking tussen 

verenigingen, bestuur en commissies. Dit onder meer door een beter aanbod van 

opleidingen en ondersteuning bij de verenigingen en de diverse opleidingen. Er komen meer 



regionale toernooien en een equipe competitie. Er zijn vier speerpunten gemaakt; te weten: 

1. Verbinding middels samenwerking waarvoor we meer contactmomenten willen. Hier zal 

met name Teams voor worden gebruikt.  We zijn een individuele sport en dat betekent dat 

de intrinsieke motivatie erg belangrijk en bepalend is voor de duur dat men schermt en ook 

het resultaat dat men zal bereiken. Er is een analyse gemaakt van de lidmaatschapsduur. 

Deze staat in “Onze relaties” en alle leden kunnen daar het resultaat van hun vereniging 

bekijken. 2. Het vergroten van het aantal schermers is in deze belangrijk omdat we daarmee 

het plezier in de schermsport kunnen doen toenemen. Ook levert het meer geld op voor de 

clubs en voor de bond. De laatste kan daarmee de nieuwe ambities realiseren. Een brede 

basis is ook goed voor de top die daardoor ook hoger zal komen te liggen. 3. Het faciliteren 

van vrijwilligers. Wij zien veel vrijwilligers bij de verenigingen. Bij velen bestaat een beperkte 

bestuurlijke vaardigheid. Wij gaan een commissie oprichten die zich gaat bezighouden met 

het versterken van het verenigingskader. Dit via aanbieden van ondersteuning en cursussen 

etc. Uiteraard wordt niets opgedrongen; het zal van de vereniging afhangen of ze hier 

gebruik van willen maken. 4. Het presteren. Er zal veel aandacht zijn voor de wedstrijden. 

Wij willen dat de topsporters een actieve rol gaan spelen in het enthousiasmeren van de 

beginners. Dit om te voorkomen dat deze afhaken voor ze hun potentiële top hebben 

bereikt. Er zullen dus veel stages komen. Ook de equipecompetities gaan hier een 

belangrijke rol in spelen.  

Er worden de komende tijd veel digitale bijeenkomsten gehouden om al deze zaken met de 

doelgroepen te kunnen bespreken. De commissievergaderingen nog dit jaar en de 

regiobijeenkomsten volgend jaar. Door de inzet van Teams verwachten we dat we een veel 

grotere groep kunnen bereiken dan voorheen omdat er geen reizen en reiskosten aan zijn 

verbonden. 

De presentatie staat op onze website en kan daar door iedereen worden ingezien. 

Microfoon terug naar de voorzitter. 

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn en geeft aan dat Leon Pijnappel deze waarschijnlijk 

wel zal gaan beantwoorden. 

De heer van der Grinten (KMSV) vraagt waarom er niets over de opleidingen wordt gezegd in 

het plan. Leon Pijnappel antwoord dat een deel staat bij de docentenopleiding en legt uit dat 

we dit in de toekomst anders willen gaan doen. We zien een grote verscheidenheid in het 

ingangsniveau van mensen en willen in de toekomst meer via modules gaan werken. Daarbij 

worden ook meer docenten bij de diverse modules betrokken. Wij denken dat dit model 

meer voldoet aan de tijdgeest waarin docenten meer specifiek worden opgeleid. 

De heer Middelveld (pers. lid) wil weten waarom de inleiding aan het eind van de 

presentatie staat. Dit komt omdat wij vonden dat deze niet direct van belang is en wij liever 

meteen naar de speerpunten toe wilden gaan. 

De heer Divendal (Holland Schermen) geeft een compliment aan het bestuur voor het MJBP. 

Hij is blij met de nieuwe aanpak en is zeker bereid om waar gevraagd mee te denken en 

helpen. 

De heer van der Grinten (KMSV) krijgt de microfoon om zelf toe te lichten waar hij nog 

vragen heeft. Zijn vraag is waarom het gestelde in punt 15 van de 2019 notulen nog geldig is 

of dat we daar verder niets meer mee doen. Leon Pijnappel stelt dat wij de 

kwaliteitsstructuur van 2019 niet geheel over boord zetten. Deze gaat voornamelijk over de 



procedurele kant van de opleidingen en de examens. Het zal dienen als uitgangspunt voor 

de modules die we gaan maken en de hoogwaardige kwaliteit daarvan garanderen. Men 

dient een aantal van deze modules met succes te volgen om in aanmerking te komen voor 

een erkenning van een bepaald niveau. Wij willen een grotere flexibiliteit creëren hierin. Er 

zijn het afgelopen jaar diverse meetings geweest die toch nog waren gestoeld op de 

traditionele opleidingsmethode. Wij moeten nu goed gaan nadenken hoe wij die nieuwe 

opleidingsstructuur vorm gaan geven. Er zal sterk worden ingespeeld op de nieuwe 

mogelijkheden die er snel zijn ontstaan door de huidige Corona crisis, waarbij meetings op 

afstand en “e-learning” steeds meer de gangbare lesmethode zijn geworden. Met de 

commissie zal bekeken worden hoe we dit vorm kunnen gaan geven. 

De heer van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt zich af wat er mis was met de oude 

opleidingen. Leon Pijnappel zegt dat we altijd moeten blijven kijken naar verbeteringen en 

vernieuwingen bij de opleidingen. De oude opleiding heeft lang goed gefunctioneerd, maar 

er is een moment gekomen waarop mensen in de vereniging vonden dat we een andere weg 

moesten inslaan. Die kans wilden we ze geven. Daar komt bij dat de nieuwe situatie met zich 

meebrengt dat we de oude opleiding niet meer opnieuw kunnen opstarten. Vandaar dat we 

willen kijken naar een nieuwe manier die past in deze tijd. 

Mevr. Schmitz (Elan) mist het recreatieve schermen en vraagt zich af hoe de KNAS dat gaat 

aanpakken. Leon Pijnappel zegt dat de animo voor onze sport heel groot is en dat er ieder 

jaar rond de 500 nieuwe leden bij komen. Dit betekent een aanwas van 20% van het 

ledental. Helaas valt een ongeveer even groot deel weer af. Vandaar dat we ons gaan 

concentreren op het behouden van de leden. Daarna legt Leon Pijnappel uit wat er is gedaan 

en wordt gedaan met introductielidmaatschap, proeflessen etc. 

De heer van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt wie vonden dat er een andere opleiding 

moest worden gegeven; want dat is gemakkelijk om te zeggen. De voorzitter deelt mee dat 

dit bij NOC*NSF valt te verifiëren. Deze hebben een audit gedaan en vervolgens de 

bestaande opleiding afgekeurd. Daarmee raakten wij ons certificaat kwijt. Het bestuur vond 

dat een goede reden om een nieuwe opleiding op te zetten. Daar zijn allerlei mensen bij 

betrokken geweest. Verder wenst de voorzitter deze discussie af te sluiten omdat deze vraag 

meer om een persoonlijk belang gaat terwijl wij bij elkaar zijn voor het algemeen belang. 

De heer Koerts (Hoc Habet) deelt mee dat hij de plannen voor een studentencommissie met 

enthousiasme ontvangt. De voorzitter dankt hem daarvoor. 

Er wordt nu gestemd over het MeerJarenBeleidsplan. De uitslag is als volgt. 

Geaccepteerd 1258 

Tegen 71 

Onthouding 39 

14. Statuten.  De vorige ALV had besloten tot een kleine wijziging op de statuten met betrekking 

tot het aanstellen van een aanklager bij tuchtprocedures. Dit heeft te maken met de regels 

bij het ISR (Instituut Rechtspraak en Sport) waar de KNAS bij is aangesloten. Volgens de 

notaris werd naar een verkeerd nummer verwezen. Wij vragen de vergadering of men er 

mee akkoord gaat dat de notaris deze wijziging uitzoekt en aanpast; waarna deze tevens in 

de statuten wordt opgenomen zonder dat dit opnieuw aan de volgende ALV ter beoordeling 

dient te worden voorgelegd. 



Hier wordt over gestemd. 

Voorstel wordt unaniem aangenomen. 

15. Invulling vacatures. De voorzitter legt uit dat na het vertrek van de vicevoorzitter de heer 

Burema en voorzitter de heer Vandervoodt een probleem ontstond bij de invulling van het 

voorzitterschap. De reden was dat de vicevoorzitter normaliter deze rol over neemt. 

Opvolgende in lijn is daarna de secretaris. De voorzitter legt uit dat hij woonachtig is in 

Frankrijk, hetgeen tijdens de Corona perikelen geen probleem is omdat er geen wedstrijden 

zijn, maar wanneer straks de wedstrijden weer gaan beginnen dan is een voorzitter gewenst 

die in een klein land als Nederland dicht bij de clubs etc. staat. Wedstrijdbezoek is wat 

problematisch wanneer je ruim 900 km verderop woont. Vandaar dat het bestuur heeft 

besloten om voor de vacature van vicevoorzitter de heer Leon Pijnappel te benoemen, 

waarna deze vanaf deze vergadering tevens de nieuwe interim-voorzitter van de KNAS zal 

zijn. 

Vraag van David Gardenier (SCA) of de verkiezing nieuwe voorzitter in de eerste of tweede 

vergadering van 2021 zal plaatsvinden.  De heer Lammers (La Prime) stelt dat dit 

logischerwijs de eerste vergadering zou moeten zijn. De voorzitter is het hier mee eens. 

Mevr. Oskamp (pers. lid) vraagt wat er gebeurt als er bij de eerste vergadering van 2021 nog 

steeds sprake is van Corona problemen. De voorzitter deelt mee dat in dat geval zal worden 

overgegaan tot een virtuele stemming indien tegen die tijd betrouwbare en toch goedkope 

software beschikbaar is. 

Stemming 

Met slechts een vereniging die zich onthoudt (71 stemmen) wordt ingestemd met het 

interim-voorzitterschap van de heer Leon Pijnappel. 

16.  Rondvraag 

De heer Lammers (La Prime) deelt mee dat men bij La Prime aan de slag gaat met het 

aanbieden van Lightsabre schermen. De voorzitter wenst hem hier veel succes mee en hoopt 

dat hij de andere verenigingen op de hoogte gaat houden van de ervaringen die men 

hiermee opdoet. 

De heer van Winden (Robb Schermen) stelt dat het Meerjarenbeleidsplan nog weinig 

invulling geeft aan de opleidingen. Vraagt of we hier dieper op in kunnen gaan. De voorzitter 

antwoord dat dit grotendeels nog een open boek is. We weten nog niet precies hoe we het 

gaan doen, maar we weten wel waar we heen willen. Hier zal veel overleg met alle 

betrokken partijen nodig zijn. Hij vraagt Remko Koster (Topsport) of deze nog wat toelichting 

wil geven waar het de topsport betreft. Remko deelt mee dat hier de grote lijnen natuurlijk 

bekend zijn, maar dat de invulling van de verschillende plannen wordt gedaan in overleg met 

in eerste instantie de begeleidingsteams en daarna met input van de verenigingen. Dat 

project loopt en er komt veel nadruk op equipe. Daarnaast is nu ook de leeftijdsgrens 

opgetrokken naar “onder 23” en is het de bedoeling dat op langere termijn ook de senioren 

erbij betrokken gaan worden omdat dit past in de totale evolutie van waar we staan met de 

talentontwikkeling. De tweede vraag gaat hoe we de ranglijsten gaan bijhouden, met name 

nu er ook nog eens een jaar met vrijwel geen wedstrijden is geweest.  Remko deelt mee dat 

deze vraag eigenlijk meer voor Louis Hopstaken (WOR) is. Deze heeft al verwezen naar een 

document waarin wordt uitgelegd hoe we met de ranglijsten omgaan. Vervolgens wordt de 



link naar deze uitleg in de chat van de vergadering geplaatst, zodat eenieder kan zien hoe 

met de ranglijsten wordt omgegaan. 

De heer Abbink (Drie Musketiers) heeft een vraag over de bestuurs- 

aansprakelijkheidsverzekering. Bondsdirecteur Teun Plantinga geeft aan dat hij hier al wat 

correspondentie over heeft gehad, maar hij wil met plezier na de vergadering met de heer 

Abbink kijken of hij kan helpen waar er nog onduidelijkheden zijn. 

Mevrouw Flipsen (NSSV Don Quichote) wil weten of er al een idee is v.w.b. de invoering van 

halfjaarlijkse lidmaatschappen. Dit heeft met name te maken met studentenverenigingen 

waar studenten in het najaar beginnen en voor de opvolgende zomer weer vertrekken. Leon 

Pijnappel (voorzitter a.i.) deelt mee dat dit wel besproken is, maar dat het bestuur nog niet 

zeker is van een positief effect op het ledenaantal. Het bestuur zal het komende jaar alle 

lidmaatschapsvormen tegen het licht houden en daarna komen met voorstellen tot 

eventuele wijzigingen. Wij komen hier op de volgende ALV op terug. 

De heer van der Grinten (KMSV) stelt dat hij nog twee vragen open heeft staan. Directeur 

Plantinga antwoordt dat de eerste vraag gaat over het ontbreken van lange termijnvisie 

binnen de opleidingen. Zowel voor leraren als scheidsrechters. Volgens de Teun Plantinga 

wordt dit wel aangestipt binnen het Meerjarenbeleidsplan, maar nog niet uitgewerkt. Leon 

Pijnappel (voorzitter a.i.) deelt mee dat dit bewust is gedaan omdat wij het zodanig willen 

opzetten dat mensen hun kennis en ervaring binnen de diverse modules kunnen 

bijspijkeren. Ook de nascholing van de docenten krijgt aandacht. Niet iedere leraar heeft de 

module Athletic Skills nodig, maar er zullen er zijn die deze module wel willen volgen evenals 

het Action Type Model. De modulevorm maakt het allemaal wat toegankelijker, men kan de 

module volgen op een tijdstip en plaats die de student het beste uitkomt. We hebben ook 

eerder dit jaar eerste besprekingen gevoerd. Daar is besloten om eerst de oude opleiding af 

te ronden alvorens de nieuwe te promoten. Voor 21 November was er nog een bijeenkomst 

gepland voor studenten die nog geen examen hadden gedaan, maar ook daar gooide Corona 

roet in het eten. Wij kunnen op dit moment deze opleiding niet afronden omdat de huidige 

overheidsmaatregelen dit soort bijeenkomsten niet toestaan. 

De 2e vraag is als volgt: wil de KNAS vasthouden aan de KSS of gaat de KNAS dit loslaten. 

Leon Pijnappel deelt mee dat de KSS ervoor moet zorgen dat de opleiding qua proces op een 

objectieve manier kan plaatsvinden. Daar zit tevens een beroepsmogelijkheid in. Als wij naar 

modules gaan dan willen wij die procedure wel blijven vasthouden. Nu is dat niet voor alle 

modules nodig, maar zeker waar de modules met vaardigheid te maken hebben zullen wij 

dit inpassen. 

De heer Gardenier (SCA) vraagt of men nu het SCA verzoek om meerdere equipes van een 

club aan de NK equipe te laten meedoen is afgewezen, maar wel zou gaan kijken hoe men 

de participatie kon verhogen er vorderingen zijn gemaakt met die plannen. Leon Pijnappel 

vertelt dat bij het equipeschermen alle plaatsen worden uitgeschermd, waardoor vrijwel de 

gehele dag alle lopers nodig zijn. Dit in tegenstelling tot de individuele wedstrijden, waar na 

iedere eliminatie de helft afvalt. Wel wordt bekeken of er iets met Jeugd equipes kan 

worden gerealiseerd en hetzelfde met Veteranen equipes.  

De heer van der Weg (Fencing Club Almere) wil alsnog antwoord op de vragen die hij op de 

chat heeft gesteld. Bondsdirecteur Plantinga zegt dat er volgens hem niets meer open staat 

en verzoekt hem om de vragen die hij nu nog heeft even te herhalen. 



De voorzitter verzoekt de heer van der Weg om zijn vragen via de microfoon te herhalen.  Hij 

heeft de volgende vragen. Hij heeft de 2019 planning bekeken en moet vaststellen dat daar 

totaal niets van terecht is gekomen. De website zou up-to-date worden gemaakt, er zouden 

12 Touche’s per jaar komen, De spelregelboekjes zouden verspreid worden, formalisering 

licentiesysteem tijdbegeleiders, onderzoek stoffen lopers, cursus wedstrijdorganisatie om 

meer mensen voor DT’s te kunnen gebruiken, schermen op scholen, etc. Hij vraagt zich af of 

het bestuur de plannen voor 2021 alhoewel hij ze erg algemeen vindt wel denkt te kunnen 

uitvoeren. De voorzitter wijst op de problematiek waar 2019 door werd gekenmerkt. 

Teruglopende ledenaantallen, minder vrijwilligers en een inhaalslag in 2020 onmogelijk door 

de pandemie. Wel zijn enige zaken die hierdoor niet zijn gehinderd op gang gekomen, zoals 

b.v. de E-Touche. De voorzitter stelt voor dat de heer van der Weg teneinde hier een 

eindeloze discussie te vermijden, zijn vragen op papier zet en die naar hem stuurt. Hij zal er 

dan voor zorgen dat alle vragen in het openbaar worden beantwoord. De heer van der Weg 

belooft dat hij dat zal doen. Wel wil hij nog kwijt dat als oud “hoofd opleidingen” er op wil 

wijzen dat de audit van NOC*NSF specifiek ging over de toetsing en niet over de opleidingen 

zelf. Het ging over het toetsen van de examens. 

Mevrouw Oskamp (pers. lid) vraagt of er iemand is gevonden als vrijwilliger voor de 

administratie. Ze is van mening dat we wel erg hoge eisen stellen. Teun Plantinga deelt mee 

dat de eisen inderdaad hoog zijn, maar dat we dat voor alle vrijwilligers doen en dat hij tot 

zijn genoegen kan vaststellen dat vrijwel alle vrijwilligers aan deze eisen voldoen. Er zijn 

gesprekken gaande met een mogelijke vrijwilliger. 

De heer van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt waarom de heer Gabor Salamon is 

vervangen als bondscoach door een Fransman en waarom dit zonder overleg is gebeurd. 

Remko Koster beantwoord deze vraag en deelt mee dat de positie van de heer Gabor 

Salamon is besproken met het Degen Begeleidings Team (DBT). De conclusie was dat de 

originele planning waarbij de bondscoach met name de leraren naar een hoger niveau zou 

brengen inmiddels niet meer zo goed werkt. De samenwerking met hem in niet opgezegd, 

maar in de toekomst zal er meer met stages worden gewerkt en zullen daar diverse veelal 

buitenlandse specialisten voor worden uitgenodigd. De heer Gabor Salamon zal ook bij deze 

groep zitten. Er is geen Franse bondscoach aangesteld. Hij was uitgenodigd om de eerste 

stage in de nieuwe opzet te begeleiden, maar die ging vanwege Corona niet door. Wellicht 

wordt hij in een latere stage alsnog uitgenodigd. 

Mevrouw Schmitz (Elan) wil weten waar het jeugd schermpaspoort blijft. Leon Pijnappel 

deelt mee dat we in Juni zagen dat het paspoort bijna op was. Nieuwe paspoorten laten 

drukken is een prijzige aangelegenheid en hij heeft gelukkig in de vorm van Leon Paul een 

sponsor gevonden die 2000 nieuwe jeugd schermpaspoorten zal financieren. Het paspoort is 

tevens op een aantal onderdelen wat verbeterd met aanvullende informatie. Ze liggen bij de 

drukker en zodra ze klaar zijn zal dit via de website bekend worden gemaakt. Tevens wil 

Mevrouw Schmitz weten of de paspoorten nog steeds bij aanmelding als KNAS lid worden 

toegezonden. Leon Pijnappel wijst erop dat we dit niet meer doen, omdat nieuwe schermers 

de eerste tijd nog niet aan wedstrijden deelnemen. De paspoorten zullen worden 

overhandigd op het moment dat de jeugdschermer aan zijn eerste wedstrijd gaat meedoen. 

Een en ander is onderdeel van een groter plan waarin door regelmatig aanbod van diverse 

zaken de kans dat iemand lid blijft zou moeten worden vergroot. Ook wordt in dat verband 

gekeken of we in de nabije toekomst een Marketing Commissie in het leven kunnen roepen. 

Mevrouw Schmitz vraagt vervolgens wat we dan voor de recreatieve jeugdschermer denken 



te doen. Deze krijgt nu geen paspoort meer. Leon Pijnappel vertelt dat de bedoeling is om 

deze recreatieve jeugdschermers te enthousiasmeren voor de jeugd equipe competities om 

daarmee het plezier in schermen te vergroten. Als een schermer nooit aan wedstrijden 

meedoet dan staat er ook niets op in het paspoort. 

De heer van der Weg (Fencing Club Almere) vraagt wat er is gebeurd met de 50.000 euro 

subsidie voor de Jeugd Equipe Competitie (JEC). Directeur Teun Plantinga legt uit dat de 

subsidie uit drie delen bestond. Deel 1 van ong. 10.000 bestond uit de onkosten van de 

programmaleiding van NOC*NSF de resterende 40.000 bestaat uit 20.000 voor de KNAS ter 

bestrijding van de kosten en 20.000 voor de begeleiding door de eerdergenoemde “Brown 

Paper Company”. Door Corona zit er een flinke vertraging op het gehele traject waardoor de 

besteding in 2020 niet helemaal gaat lukken, maar we mogen het restant meenemen naar 

2021. 

De heer Middelveld (pers. lid) deelt mee dat hij de afgelopen jaren binnen de 

Scheidsrechtercommissie de internationale scheidsrechters heeft aangewezen. Hij zat in de 

commissie met de heren Bela Roesink en Martijn de Haas. Helaas zijn beide heren er samen 

met hem er mee gestopt. Er zijn sindsdien hele positieve gesprekken geweest met de 

bondsdirecteur Plantinga en Leon Pijnappel. Hij (Remco Middelveld) is daarop verdergegaan, 

maar de andere heren niet. Ze zijn ook nooit bedankt voor hun werk in de commissie. De 

heer Middelveld wil beide heren hier op de ALV graag bedanken voor het vele werk en de 

prettige samenwerking. Hij begrijpt dat ze nooit eerder een bedankje hebben gehad en dat 

betreurt hij. 

De heer van de Weg (Fencing Club Almere) stelt dat er maar een keer per jaar een ALV is en 

dat vragen niet zonder meer moeten worden afgekapt. De voorzitter deelt mee dat dit 

onjuist is. Er zijn regio bijeenkomsten daarbij kan men vast peilen of er steun is voor 

bepaalde voorstellen. Men kan ook rechtstreeks aan het bestuur schrijven. Voorstellen zijn 

na dit soort bespreking en overleg veel geschikter om richting ALV te komen. De bedoeling is 

niet om maar ad-hoc wat vragen te stellen. De heren Middelveld (pers. lid) en van Winden 

(Robb schermen) vinden dat er te weinig antwoord komt op dit soort vragen. De voorzitter 

stelt dat het verzoek jaarlijks wordt gedaan om vragen die men heeft van tevoren in te 

sturen. Dan kan men antwoord verwachten. Wanneer vragen op het laatste moment binnen 

komen zoals bij de rondvraag dan is het heel denkbaar dat die lang niet allemaal direct 

kunnen worden beantwoord. 

De heer Lammers (La Prime) deelt mee dat zijn club graag gaat samenwerken met andere 

clubs in het Lightsabre project. De voorzitter juicht dit van harte toe en spoort de 

verenigingen aan om contact met La Prime op te nemen. 

De heer Hoeberechts (La Rapiere) vraagt om meerdere vrijwilligers functies aan te maken. 

De voorzitter is dat zeker van plan. Er komen veel nieuwe projecten op ons af en daar zijn 

vrijwilligers voor nodig. 

De laatste vraag komt van de heer van Winden (Robb Schermen) Hij stelt vast dat op de ALV 

van 2019 heel erg veel zaken zijn beloofd. Hij vraagt zich af in welke mate deze zaken ook 

uitgevoerd zijn of worden. De voorzitter zegt dat hij bij die vergadering al dacht dat er wel 

heel gemakkelijk dingen werden toegezegd en dat hij zich toen al afvroeg in hoeverre al deze 

plannen konden worden verwezenlijkt. Het bestuur gaat ernaar kijken en zal zien wat er 



gedaan is, gedaan kan worden en gewoon helemaal niet kan. Bondsdirecteur Teun Plantinga 

vult aan dat veel van deze plannen terugkomen in het Meerjarenbeleidsplan. 

Verder geen vragen meer aan de orde zijnde geeft de voorzitter de microfoon aan Leon 

Pijnappel. Deze bedankt iedereen voor de inzet en vraagt of men de ervaringen die men nu 

heeft opgedaan met de ALV via Teams met hem wil delen; zodat hij deze kan meenemen in 

de toekomstplannen. Verder bedankt hij iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen. 

De voorzitter bedankt eveneens iedereen en spreekt de wens uit dat we allemaal ondanks 

de Corona crisis gezond kunnen blijven en een prettige Kerst kunnen beleven. 

Er komen via de chat functie nu veel positieve reacties en bedankjes binnen van de 

aanwezige leden. 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

17.  Sluiting 


