
 
 
Toelichting op de agenda: 
 
T.a.v. Punt 10. Verandering externe financiële controle. 
Volgens onze statuten is het voor de KNAS niet expliciet noodzakelijk om van een registeraccountant 
gebruik te maken. In het verleden was deze noodzakelijk vanwege het verkrijgen van sommige 
subsidies. Door het wegvallen daarvan kunnen wij nu ook van een administratiekantoor gebruik 
maken. Dit scheelt aanzienlijk  in de kosten. Wij willen dus voor 2018 overgaan op een 
administratiekantoor voor onze financiële controles. 
 
T.a.v. Punt 11: Verhoging contributie 2018 
Zoals bekend is afgesproken dat de contributie jaarlijks wordt gecorrigeerd op basis van de 
ontwikkelingen kosten levensonderhoud afgerond op 25 cent. 
Zoals de meesten van u wel weten is de subsidie voor Topsport voor alle categorieen inmiddels tot 0 
teruggebracht door NOC*NSF. Ook de bijdrage van de overheid is verdwenen. Deze wordt door de 
overheid aan NOC*NSF ter verdeling aangeboden en wij delen dus niet meer mee. Wij zijn niet de 
enigen die hiermee zijn geconfronteerd, Het betreft alle bonden waarvan niet wordt verwacht dat ze in 
Tokio 2020 medailles gaan halen. Goede jeugdresultaten tellen niet mee. Er moeten regelmatig 
medailles worden gewonnen op de senioren EK’s, WK’s, World Cup en Grand Prix wedstrijden. 
Dankzij de geweldige inzet van ouders, bonds- en privé sponsors en een bescheiden bijdrage vanuit 
onze contributies zijn we in staat om iets aan training te kunnen doen. Juist nu de cadetten en junioren 
teams op floret en degen duidelijk een internationale doorbraak maken lijkt dit het moment om te 
proberen meer voor deze groep te doen door middel van het aanbieden van meer faciliteiten.  
Derhalve vertrouwen wij op solidariteit van onze leden om de nationale selecties wat meer ruimte te 
bieden om verder door te breken en stellen voor om onze bondscontributie te verhogen met 5 euro 
voor de jeugd en 10 euro voor de senioren. Wij realiseren dat dit nog steeds niet genoeg is, maar we 
willen voorkomen dat de verhoging tot ledenverlies gaat leiden. 
 
T.a.v. punt 16 Verhoging scheidsrechterbijdrage. 
Door de steeds strenger wordende regelgeving vanuit de FIE mbt het niveau van de scheidsrechters 
bij de FIE-wedstrijden, gecombineerd met ons enorme gebrek aan internationale scheidsrechters is 
het steeds vaker nodig om buitenlandse scheidsrechters in te huren teneinde aan onze verplichtingen 
te kunnen voldoen. Het alternatief is het betalen van boetes. Op dit moment wordt steeds gekeken wat 
de goedkoopste oplossing is; boete betalen of inhuren. Het moge duidelijk zijn dat het zenden van 
eigen scheidsrechters gemiddeld de goedkoopste oplossing is en tegelijkertijd helpt om ook op onze 
wedstrijden de aansluiting met de laatste trends op internationaal niveau op peil te houden. Kortom: 
we moeten er bij zijn, dus meer internationale scheidsrechters zijn erg belangrijk. Voor we ze hebben 
zitten we duidelijk nog steeds met hogere kosten om aan de verplichtingen te voldoen. Het seizoen 
2016/2017 leverde de scheidsrechtersinzet een tekort op van 4000 euro. Een verhoging is 
onafwendbaar geworden. Derhalve willen wij de scheidsrechterbijdrage met 5 euro verhogen. 
Aanpassingen van de scheidsrechterbijdrage zijn onderwerp geweest van discussie op de laatste 
twee ledenvergaderingen en staat er ter afsluiting van de discussie nog eenmaal op. Verdere 
aanpassingen worden op de website gecommuniceerd na regelmatige evaluatie van het 
scheidsrechterskosten en daar tegenover staande inkomsten.  
 
T.a.v. punt 17 Centrale vaststelling wedstrijddata.  
Ingebracht door: Fencing Club Almere. Ingebrachte tekst: 
“De stelling is dat alle data voor de Nederlandse schermwedstrijden centraal geregeld moeten worden 
Niet dus zo als het nu gebeurd. Nu gebeurd het ad-hoc. Iedere vereniging kan nu een wedstrijd 
organiseren op elk tijdstip. De enige voorwaarde is dat er op de zelfde dag niet een soortgelijk 
toernooi is. Op deze manier krijg je dat er soms veel wedstrijden achter elkaar zijn en soms weer een 
hele tijd niet. Het systeem zou hetzelfde moeten zijn als het JPT. Dus vaste momenten in de maand 
waarop bv een degen/sabel/floret/ jeugd/ veteranen enz.wedstrijd georganiseerd  kan worden 
UIteraard zijn er uitzonderingen mogelijk bv oliebollentoernooi , hemelvaarttoernooi, internationale 
toernooien zoals SISTA e.d. 
1 persoon benaderd actief de verengingen om tot een goed jaarprogramma te komen. De huidige 
functionaris(sen) blijft/blijven desgewenst betrokken met name bij de afstemming  voor internationale 
toernooien. 
Een klein gedeelte van onze schermers neemt ook deel aan buitenlandse toernooien. Deze personen 
kunnen in voorkomend geval een keuze maken 



 

Voordeel: Betere spreiding van wedstrijden daardoor is het voor de schermer s/ ouders/trainers enz 
een stuk overzichtelijker. Door een betere spreiding een veel mindere piekbelasting voor deelnemers/ 
begeleiders en scheidsrechters. Verwacht gevolg is dat er een hogere deelname van schermers en 
scheidsrechters is, en meer inkomsten voor de vereniging.” 
Dit intitiatief is mede gesteund door: 
AEW, Rapier, Lancelot, Vailiant, Vivas, Robb schermen, FCAlmere, Scaramouche en Surtout 
 
 
 
 
 
 
 
Met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering zijn de volgende punten van belang: 
 
Verenigingsafgevaardigde 
Op grond van artikel 21 van de statuten hebben alleen verenigingsafgevaardigden stemrecht, het 
recht van initiatief, amendement en interpellatie. Verenigingsafgevaardigden zijn zij die als zodanig 
door hun vereniging zijn aangewezen en persoonlijke leden. Dat dient te blijken uit een vóór de 
aanvang van de bondsvergadering te overleggen volmacht, die door de voorzitter of de secretaris van 
de betreffende vereniging is ondertekend. Dat geldt ook voor degenen die voorzitter c.q. secretaris 
van de betreffende vereniging zijn. Persoonlijke leden kunnen zichzelf machtigen. Iedere vereniging 
kan slechts één verenigingsafgevaardigde benoemen en een reserve die de 
verenigingsafgevaardigde kan vervangen indien deze verhinderd is. Een verenigingsafgevaardigde 
kan als gemachtigde voor één andere vereniging of persoonlijk lid optreden, die eerstgenoemde 
daarvoor schriftelijk moet machtigen. Een verenigingsafgevaardigde mag geen lid van bondsbestuur 
zijn, noch zitting nemen in de tuchtcommissie of commissie van beroep van het Instituut 
Sportrechtspraak, noch als werknemer van de bond werkzaam zijn.  
 
Een verenigingsafgevaardigde brengt op de ALV namens diens vereniging evenveel stemmen uit als 
de vereniging leden telt op12 september 2017. Opgave van dit aantal stemmen is op de dag van de 
ALV beschikbaar en kan op verzoek voortijds bij het bondsbureau worden verkregen. 
 
 
 
 
 

 


