
Notulen ALV KNAS 
Woensdag 12 juni 2019  
Notulist: Melle L. Berg 
  
Aanwezig van het bondsbestuur: dhr. Vandervoodt (voorzitter), dhr. 
Van Cann (vicevoorzitter) dhr. Van de Flier (secretaris), dhr. Burema, 
dhr. Hopstaken, dhr. Koster, Mevr. Lendi en dhr. Pijnappel 
Bondsbureau: dhr. Plantinga, directeur 
 
1. De voorzitter opent de vergadering om  19.34 uur. Hij geeft het woord aan de directeur 

voor het appèl nominaal: 
 

 
 

 
2. Mededelingen  
Veel verandering dit jaar, veel nieuwe bestuursleden. De lerarenopleiding is herzien en volgend 

jaar eindigt de laatste lichting van de oude opzet. Het scheidsrechtersbestand is te klein. 

"Schermen doe je met z'n drieën", bemerkt dhr. Vandervoodt, hij roept met name de jongere 

generatie op zich in te zetten. KPN sponsort het nationale degenéquipe riant. Ook Bas Verwijlen 

is weer toegetreden tot de nationale selectie, dhr. Vandervoodt schat de Olympische kansen 

hoog in. Er gaat gewerkt worden aan een modernisering en herstructurering van de statuten. 



Het lijkt erop dat er beperkt bevoegde verenigingen zijn, dat moet veranderen. Dhr. Van Cann 

neemt afscheid van de KNAS, maar hij is bij de EFC nog actief en bekleedt daar een belangrijke 

functie. Timon Hagen is gevraagd voor het DT voor de WK veteranen in Caïro. De EK Veteranen 

hebben volgens de KNAS voornamelijk een recreatief karakter, derhalve zullen de deelname-
eisen sterk worden versoepeld, voor de WK loopt de discussie nog, maar dat vordert snel. In 

memoriam: Henk Crooijmans en Joop Pompe, voor de heren wordt een minuut stilte ingesteld. 

Dhr. Van Cann verlaat de zaal op vraag van dhr. Vandervoodt. Na twaalf jaar komt dhr. Van Cann 

statutair niet in aanmerking voor een nieuwe termijn, hij heeft een zware taak gehad, derhalve 

stelt het bondsbestuur voor dat hij benoemd wordt tot erelid van de KNAS. De ALV stemt per 

acclamatie in. Dhr. Van Cann keert terug in de zaal en dhr. Vandervoodt speldt hem de 

erelidmaatschapspenning op. Dhr. Van Cann noemt het bestuurswerk een zware opgave, hij 

heeft van het bestuur veel steun ervaren in de afgelopen twaalf jaar. Hij haalt veel trots uit het 

tiental internationale medailles dat behaald is en de continue deelname aan de Olympische 

Spelen in zijn termijn. 

 

3. Ingekomen post  
E-mails van SCA over de NK équipe, van s.v. Valiant over veteranenlimieten. De e-mail van La 
Rapière is niet genoemd, merkt dhr. Hoeberechts op. Over de ingezonden stukken worden 
nu geen besluiten genomen, zij worden bij de rondvraag behandeld. 
 

4. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
5. Verslag ALV 2018 
geen opmerkingen, vastgesteld 
 

6. Jaaroverzicht 2018  
De bestuursleden doen verslag van het afgelopen jaar. Dhr. Koster begint: de topschermers 
hebben goede resultaten behaald, Bas Verwijlen en Tristan Tulen hebben podiumplaatsen op 
wereldbekers behaald en zijn goed op weg in de aanloop naar de Olympische spelen, dankzij KPN 
kunnen zij aan meer wedstrijden deelnemen. Het nieuwe SBT boekt goede resultaten en Daniël 
Giacon heeft een podiumplaats behaald op het EK. Dhr. Pijnappel vertelt dat er groei is 



 

in de breedtesport. Met Dhr. Hopstaken heeft hij ook prettig samengewerkt. Dhr. Hopstaken 
heeft de veteranen en scheidsrechters op zich genomen en Dhr. Pijnappel verzorgt de rest 
nog. Het witte-vlekkenplan is in onbruik geraakt, het lijkt erop dat de spreiding niet meer 
groter wordt. De JEC kende een moeilijke start, dit jaar komt er een sponsoring vanuit 
NOC*NSF, ter waarde van €10.000,-, om de JEC alsnog van de grond te krijgen. Vanuit 
NOC*NSF komen meer regels voor opleidingen voor trainers en scheidsrechters. Dhr. Kenter 
vraagt zich af of de peildatum voor het ledental op pagina 16 van het jaarverslag 31-12-2018 
of 1-1-2018 is. Volgens het bestuur zijn de getallen van 31-12-2018. De peildatum van de 
KNAS is 31-12, omdat het ledental dan het hoogste van het jaar is, dat leverde in het 
verleden meer subsidie op, maar NOC*NSF wil gaan subsidiëren naar maatschappelijke 
impact. Dhr. Kenter schrok van het ledental aan het begin van het jaar en vraagt of dat 
aantal correct is. Het aantal is correct. Dhr. Kenter is ontevreden met het antwoord en gaat 
zitten. Dhr. Vandervoodt vindt het zonde dat er een groot ledenverloop is in de bond, hij 
noemt het een 'zorgsignaal'. Dhr. Lammers vindt het vreemd dat in het jaarverslag 3081 
leden staan, maar er in de jaarrekening 150 meer staan. Het aantal in de jaarrekening klopt 
hoe dan ook, geeft het bestuur aan, er wordt naar gekeken. Dhr. Lammers vraagt of de 
vitaliteitsanalyse op alle leden van toepassing geweest of op specifieke groepen. Volgens het 
bestuur was dat op alle leden, in verband met het moment van aanmelden in het jaar. De 
methodiek van de analyse is gebaseerd op die van de scouting. 

 

7. Jaarrekening 
 
Dhr. Van de Flier vraagt of er vragen zijn, die zijn van tevoren niet ingediend en staande de 
vergadering zijn er geen nieuwe vragen. 
 

8. Verslag financiële commissie 
 

De accountant keurt de rekening goed. Karin Fens is momenteel het enige lid van de 
financiële commissie, Dhr. Vandervoodt zou graag meer commissieleden zien. Mevr. Fens 
stelt dat vorig jaar veel transparantieproblemen bestonden, het bestuur heeft de problemen 
aangepakt en veel is verbeterd. Er is in maart een uitgebreid overleg geweest, het bestuur 
heeft overal duidelijke, transparante antwoorden op gegeven. Het dechargeadvies van de 
financiële commissie is positief. Dhr. Edridge wil graag weten of het bondsbestuur heeft 
toegezegd de verbeterpunten die de commissie had aangemerkt, mee te nemen voor de 
toekomst. Volgens Mevr. Fens is dat het geval. 

 

9. Décharge bestuur 
Decharge wordt per acclamatie verleend na de speech van Karin Fens. 
 

10. Verkiezing Financiële Commissie 
 
Dhr. Edridge en Dhr. Berg stellen zich kandidaat, samen met Mevr. Fens. Dhr. Vandervoodt is 
zeer tevreden met de nieuwe samenstelling en de ALV benoemt de leden van de commissie 
per acclamatie. 
 

11. Jaarplan en begroting 
 
Dhr. Van de Flier vindt het jaarplan en de begroting van 2019 eigenlijk te laat, voor 2020 
volgt deze. Dhr. Van Winden vraagt of het KPN-sponsorgeld al bij de post van degen inzit en 
de post daarom zo hoog uitvalt. Dat is het geval. De begroting wordt goedgekeurd. 
 

Punt van orde 



Het bestuur voert een agendawijziging door, punt 13 zal voor punt 12 behandeld worden. 

 

13. Voorlopige begroting 2020 
 

In de begroting in de stukken is de sponsoring voor de JEC nog niet opgenomen. De deal met 
KPN loopt in principe voor 2019 en zou door kunnen lopen, maar daar is niet op begroot. Er 
gaat iets meer geld naar communicatie, met vooral het doel om de externe communicatie te 
verbeteren, de 24-uursnieuwsstroom biedt daarbij kansen, daar wil de KNAS gebruik van 
maken, "zo creëer je helden", zegt Dhr. Van de Flier. Dhr. Van Eerden bemerkt dat de totale 
opbrengsten aanmerkelijk hoger zijn dan de contributie. Daar zitten ook inschrijfgelden e.d. 
bij. Dhr. Lammers zegt dat er €115.000,- aan contributiegelden op de begroting staat en 
vraagt of er kosten worden gemaakt bij het innen. Dat is niet het geval. De voorlopige 
begroting wordt goedgekeurd. 
 

Mevr. Fens vraagt zich af hoe het schermpaspoort werkt, waar dat is gebleven en of dat niet 
aan alle nieuwe jeugdleden moet worden uitgedeeld? Dhr. Pijnappel stelt dat dit heel duur is 
en dat hij op zoek is naar een sponsor. Dhr. Pijnappel wil de marketing naar nieuwe leden 
toe verbeteren. Volgens mevr. Schmitz zijn er veel schermers die ook buiten de JPT’s en 
dergelijke deelnemen, ook daar moet naar gekeken worden. Het bestuur zal dit bespreken 
op de bestuursvergadering. 
 

12. Contributie 
 

Dhr. Lammers is van mening dat de indexering anders wordt verricht dan vorige keer is 
besloten. De KNAS indexeert ieder jaar, geeft dhr. Van de Flier aan, maar rondt de bedragen 
af op 25 cent. De indexering blijft echter los van het jaarlijks vastgestelde bedrag doorlopen. 
Dhr. Plantinga zal dhr. Lammers de berekening toesturen. Dhr. van Dam heeft een fout in de 
documenten gezien; ‘vanaf 18 jaar’ moet ‘tot en met 18’ zijn. Dhr. Kenter corrigeert 
aanvullend dat het zelfs 21 moet zijn. Het bestuur neemt dit over. 

 

14. Verkiezing bestuursleden 
 

Dhr. Van de Flier heeft al jaren een dubbelfunctie. Op de vacature is nooit gereageerd. Het 
bestuur is op zoek gegaan en heeft Patrice Masson bereid gevonden het 
penningmeesterschap op zich te nemen. Hij is in het verleden ook bondspenningmeester 
geweest. Dhr. Vandervoodt geeft aan liever meer jonge bestuursleden te zien. Veel 
administratie ligt momenteel bij dhr. Plantinga, maar hij krijgt van het bestuur te veel taken 
toegewezen. Patrice Masson, oorspronkelijk Frans, woont al lange tijd in Nederland, schermt 
al sinds zijn tiende en is nu nog steeds actief als veteraan. Hij is lang als financial controller 
bij L'Oréal werkzaam geweest. De ALV benoemt hem direct per acclamatie. 

 

Punt van orde 
 
Dhr. Kenter vraagt of dhr. Van Cann niet bij punt 14 af had moeten treden. Dhr. Vandervoodt 
geeft aan dat,  conform artikel 9 lid 7 van de statuten, bestuursleden in functie blijven tot 
het eind van de dag van de ALV waarin zij aftreden.. 
 

15. Introductie kwalificatiestructuur Sport 2017 
 

Na een negatieve audit van NOC*NSF over de bestaande KNAS-lerarenopleiding, is het 
bondsbestuur aan de slag gegaan om alle activiteit te laten voldoen aan de ‘KSS 2017’. Vanaf 
1 januari 2020, voldoet de lerarenopleiding hieraan. De toetsingscommissie en 
opleidingscommissie moeten nauwer samen werken. De band tussen leerling en 
praktijkbegeleider wordt nauwer. Er komt een opleidingscoach, die leerling en begeleider 



 

ondersteunt. De toetsingscommissie krijgt een belangrijkere rol in het proces en opleiden en 
toetsen worden uit elkaar getrokken. De eisen voor niveaus worden strenger. De 
scheidsrechtersopleidingen gaan ook nog dergelijke veranderingen doormaken. Dhr. Jansen 
wil weten of schermouders dan nog scheidsrechter zouden kunnen worden. Dhr. Roesink 
geeft aan dat ouders scheidsrechter niveau 1 en niveau 2 kunnen worden, maar, als zij 
verder willen, daartoe besloten kan worden. Dhr. Hoeberechts vraagt of er een onderscheid 
wordt gemaakt tussen proeve van bekwaamheid theorie en praktijk. Ja. Dhr. Wolthuis vindt 
het positief als ouders willen jureren, maar hun gebrek aan schermachtergrond leidt vaak tot 
problemen. De toetsingscommissie gaat criteria stellen, met name dat scheidsrechters bij 
voorkeur zelf een schermachtergrond hebben. Het bestuur wil dat schermers vanuit zichzelf 
gaan jureren. Dhr. Hoeberechts vraagt of er al een samenwerking met ALOS en CIOS is? Die 
is er niet. Dhr. Vandervoodt: het schermtechnische deel blijft bij de KNAS, de rest kan extern. 
Mej. Flipsen vraagt namens de trainers van N.S.S.V. Don Quichote of dit invloed heeft op de 
leraren die hun diploma al hebben? Dat is niet het geval, bestaande certificaten worden niet 
beïnvloed. Dhr. Van Dam zegt bij zijn vereniging een leraar in opleiding te hebben voor 
niveau 3 en de praktijk is moeizaam. Er is bij de cursisten veel onduidelijkheid. Volgens dhr. 
Burema is er inmiddels wel duidelijkheid bij de cursisten. De situatie is niet ideaal en dat zal 
tot medio 2020 zo blijven. Dhr. Wolthuis vult aan: alle kandidaten hebben duidelijk te horen 
gekregen dat er een portfolio moet komen en hoe dat eruit moet zien. Aan het eind van deze 
week (week 24) krijgen de cursisten de definitieve opdracht. Dhr. Burema geeft aan dat de 
hoofdlijnen wel behandeld zijn en er natuurlijk veel details zijn, maar die zijn eigenlijk nu niet 
relevant. Mevr. Schmitz mist transparantie naar verenigingen toe in deze zaak. Zij vindt de 
genoemde data te kort dag, aangezien het examen al op 29 juni plaatsvindt. Ook is zij 
ontevreden over de transitie van maandelijkse bijeenkomsten naar trainingsweekends. Dhr. 
Burema waardeert haar betrokkenheid en gaat hiermee aan de slag. 

 

16. Statutenwijziging 
 

De tuchtrechtspraak is vele jaren geleden - na initiatief van NOC*NSF en andere sportbonden, bij 

het ISR neergelegd. Daarin is niet voorzien in een onafhankelijke aanklager en fungeerde het 
bestuur in die rol. Dat blijkt in praktijk van andere bonden onwenselijk. Door de sportbonden is 

in de ALV van NOC*NSF besloten dat statuten van aangesloten bonden moeten voorzien in een 

onafhankelijke  'aanklager'. Seksueel grensoverschrijdend gedrag moet voortaan door 

verenigingen gemeld worden, als zij op de hoogte zijn dat dit plaatsvindt. Hiertoe is een 

statutenwijziging voorbereid en de tekst hiervan is bij de uitnodiging voor deze vergadering 

meegezonden. De tekst wordt ook tijdens de vergadering in de presentatie getoond. Deze houd 

in dat Artikel 7 lid 2 wordt vervangen door: 

 “Op de tuchtrechtspraak, die is overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak, zijn de 

desbetreffende reglementen van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing. De KNAS en het 
Instituut Sportrechtspraak sluiten hiertoe een overeenkomst. Voor de duur van deze 

overeenkomst zijn de aanklager, tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut 

Sportrechtspraak een orgaan van de bond. De tuchtcommissie en de commissie van beroep 

spreken recht in naam van de bond en hun uitspraken gelden als uitspraken van de bond. De 

aanklager kan maatregelen nemen overeenkomstig het van toepassing verklaarde reglement. De 

maatregel geldt als maatregel van de bond.” 

 

Deze statutenwijziging wordt zonder tegenstemmen aangenomen. Er is een vraag van Gaby van 

Agterberg: hoe wordt dit bij verenigingen geïmplementeerd? Dhr. Plantinga: het wordt 



gepubliceerd en aan alle verenigingen toegestuurd, verder liggen er naast meldplicht geen lasten 

bij verenigingen en de bond, aangezien de bond lid is van het ISR en er dus een aanklager vanuit 

het ISR komt. Dhr. De Coninck van Ermelo juicht dit toe, maar wil graag weten hoe de aanklager 

werkt in relatie tot de vertrouwenspersoon? Dhr. Plantinga geeft aan dat de 

vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt blijft en adviezen geeft. Volgens dhr. 

Vandervoodt is het belangrijk te onthouden dat er echt een nadrukkelijke meldplicht is, ook voor 

de vertrouwenspersoon. De aanklager zorgt voor structurering in de klacht. Dhr. De Coninck 

vraagt of het bestuur niet uitvoerend is. Dat is volgens dhr. Vandervoodt het geval, het bestuur 

moet de uitspraak volgen en is dus uitvoerend. Dhr. Hoeberechts wil weten of bekend is wie de 

vertrouwenspersoon is? Volgens dhr. Plantinga is die met de zoekfunctie gemakkelijk te vinden 

op de website. Dhr. Van Winden dacht dat er altijd meldplicht was in het Nederlandse recht? Dat 

is niet het geval, geeft dhr. Vandervoodt aan, maar voor deze casus nu wel. Mevr. Van 

Achterberg vraagt naar de consequenties van niet melden? Dhr. Vandervoodt geeft aan dat dat 

wordt besloten, zodra dit zich voordoet. 

 

17. rondvraag  

 Dhr. Van Heerde vraagt of de KNAS het ermee eens is dat veteranenschermen 
breedtesport is, of het klopt dat voor de EK de punteneis verdwijnt en waarom is dat nog 
niet zo is voor de WK? Dhr. Vandervoodt vindt het ook breedtesport, aangezien plezier 
de overhand heeft. Er was onvrede over de limiet aan deelname, de argumenten waren 
valide, maar niet iedereen mag zomaar meedoen, dus de KNAS gaat een laagdrempelige 
eis stellen, vooral gestoeld op ervaring en conditie. De KNAS is vrijwel geheel tegemoet 
gekomen aan de veteranen. De WK liggen anders, de EK hanteren zelf namelijk geen 
limiet per land, maar de WK wel. Het bestuur vindt het niet passend om laagdrempelig 
mensen toe laten op een wereldkampioenschap. 

 

 Dhr. Hoeberechts wil weten of buitenlandse equivalenten van VOG’s erkend worden 
door de KNAS. Als iemand niet in Nederland woont, worden de buitenlandse 
equivalenten erkend, geeft dhr. Vandervoodt aan. Volgens de statuten moet het 
bestuur akkoord gaan met overschrijvingen en zou daar een formulier voor zijn, geeft 
dhr. Hoeberechts aan en hij vraagt waar dat formulier te vinden is? Het bestuur geeft 
aan dat dat tegenwoordig per e-mail gaat, de statuten zijn verouderd. 

 

 Dhr. Abbink is geïnteresseerd in de bestuursaansprakelijkheidsverzekering en wil weten 

of hij die nog aan kan vragen. Dhr. Plantinga geeft aan dat dat nog kan. Er komt morgen 

een mail. 

 Dhr. Van Winden vindt het opvallend dat hij niets heeft gehoord over de 

regiobijeenkomsten, aangezien die ter voorbereiding op de ALV zijn. Daar was gezegd: 

“de KNAS ben jij, ben ik, zijn wij allemaal”. Volgens hem ziet de ALV het bestuur als 

tegenstanders en moet dat veranderen. Het puntensysteem moet anders, het is namelijk 

scheef en staat talentontwikkeling in de weg. Dhr. Koster vindt het punt van dhr. Van 

Winden valide. Het is ook al eens besproken en hij is hem dankbaar voor het aanstippen. 

Dhr. Van Winden wil graag een datum krijgen wanneer de lijsten geactualiseerd worden. 

Bij quota moet jaarlijks geëvalueerd worden. Dhr. Van de Flier ziet dat met nieuwe 

technieken de ranglijsten actueler gehouden kunnen worden en dat moet gebruikt 
worden. Volgens dhr. Pijnappel wordt de input uit regiobijeenkomsten nogmaals door 

het bestuur besproken en komt er van de zomer een mail. Dhr. Vandervoodt vond de 

regiobijeenkomsten te laat en de input van dhr. Van Winden nu heel belangrijk. Dhr. Van 

Winden heeft een vraag over de aanwezigheid van DBT-coaches en van hemzelf op de 



EJK, maar dit is voor dhr. Vandervoodt te specifiek voor een ALV en hij vraagt dhr. Van 

Winden de vraag naar hem persoonlijk te sturen. 
 

 Dhr. Van Dam zou graag zien dat het werk aan de structuur bij de jeugd door dhr. 
Pijnappel ondersteuning krijgt van mevr. Lendi, op het gebied van communicatie. 

 

 Dhr. Van Heuven van Staereling wil de vraag uit het ingekomen stuk van SCA stellen. 
Er zijn op de NKE relatief weinig deelnemende teams het deelnemersaantal moet 
hoger. SCA stelt voor dat clubs twee équipes zouden mogen leveren. Dhr. 
Vandervoodt geeft aan dat het bestuur het heeft besproken en dat het van mening is 
dat SCA in dit plan grote verenigingen te centraal stelt, het bestuur denkt dat het 
averechts werkt. Het bestuur gaat kijken hoe de opkomst wel verhoogd kan worden. 

 

 Dhr. Uijting vraagt of Bas Verwijlen mee zal doen aan het EK équipe. Dat zal het geval 
zijn, het bestuur wil de beste beschikbare schermers daar inzetten. 

 

 Dhr. Wolthuis heeft een persoonlijke mededeling. Hij is ontzettend enthousiast over 
organisatie van de NK senioren en junioren. Hij wil graag weten hoe wenselijk het is 
dat een Italiaan die net in Nederland woont Nederlands kampioen wordt bij de jeugd 
en bij de senioren. Volgens Dhr. Wolthuis mag dit in Italië zelf immers ook niet. Het is 
besproken binnen het bestuur en dat gaat nadenken en kijken of er een barrière 
moet komen. 

 

 Dhr. Edridge geeft aan dat de bestuursleden vorig jaar zeiden dat de communicatie 
beter moet. De KNAS heeft Twitter, maar dat account is al sinds 2015 inactief. De 
KNAS heeft daar ook meer dan 200 volgers, hij zou graag zien dat daar iets mee 
gebeurt. Instagram is moderner en is populair bij de jeugd. Hij zou graag zien dat de 
beste foto’s op Instagram worden gezet. Ten slotte bemerkt hij dat feitelijk alle 
beslissingen blijkbaar al door het bestuur zijn genomen. Voortaan zou hij misschien 
de ALV meer zien stemmen. 
 

 Dhr. Berg wil weten of er een koppeling zou kunnen komen tussen OnzeRelaties en 
andere administratiesystemen, hoe het bestuur ertegenover staat om de vergadering 
soepeler te laten verlopen door de invoering van sprekersrijen en mensen sneller 
naar de rondvraag door te verwijzen en of het mogelijk is dat de NK-agenda vaster 
wordt, opdat het makkelijker is om er rekening mee te houden. Hij doet ook de 
suggestie meer te kijken naar het afstemmen van de data met die in België, omdat er 
dan meer uitwisseling van scheidsrechters mogelijk is. Het bestuur gaat kijken naar 
de mogelijkheid van het koppelen van OnzeRelaties en andere systemen. Dhr. 
Vandervoodt geeft aan dat hij vooral graag ziet dat en leden op een ALV kunnen 
zeggen wat ze willen zeggen en ziet momenteel geen probleem in de tijdsduur van de 
ALV. Dhr. Pijnappel geeft aan dat de NK-planning afhankelijk is van de FIE-kalender en 
dat die altijd te laat is. De KNAS zou graag zien dat de planning constanter wordt, 
maar dat is momenteel vooral heel moeilijk. 
 

18. Afsluiting 
 

Dhr. Van Cann neemt afscheid. Hij ontvangt de ‘Joop Bakkertrofee’, zijnde: cognac en 
sigaren, in de geest van een interview met ene Joop Bakker, lang geleden. De vergadering 
wordt gesloten om 22.36 


