Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
Notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op
29 November 2011 in het KNVB Hotel en Congrescentrum te Zeist.
Aanwezigen:
 Het voltallige KNAS bestuur te weten: Voorzitter Peter Sorber, Penningmeester
en secretaris a.i. Bert van de Flier, bestuurslid Topsport Etienne van Cann en
bestuurslid breedtesport Hanneke Rossino.
 Namens het bondsbureau: Teun Plantinga
 Vertegenwoordigers van de verenigingen:
Vereniging:
AEW,
KLM,
Treville,
Holland Schermen,
Schermcentrum Amsterdam,
Zaal Kardolus,
Deventer Schermvereniging,
SC Den Bosch,
De Vrijbuiters,
Zaal Heerooms,
Prometheus,
Delft Fencing Club,
De Rode Loper,
La Rapiere,
SV Pallos
La Prime,
De Drie Musketiers

Vertegenwoordigd door:
Egmond van Rijn
Henk Kenter
Pascal Kenter
Dennis de Jong
Daniël Nivard
Oscar Kardolus
Jaap Wassink
Louis Hopstaken
Jelle Klein
John Heerooms
Sander Niemeijer
Koen van de Boogaart
Rian Perdaems
Gerard Pfann
Doreen Steenland
Erik Bel
Leon Pijnappel

 Erelid:
Henk Kenter

Afwezig met melding van verhindering:
Anton Oskamp,
Henk Crooymans,
Gert-Jan Bunck,
SV Zaïr,
SV Elan,
Axionikos
SV Hoorn,
M.V.O.
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Porthos SV,
Estec FC,
SV ArgOss,
Maestro’s Klup,
Ter Weer
Vivas
Schermkring Friesland
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Na nog een moment te wachten op enkele laatkomers opent de Voorzitter om 19.20 de
vergadering.

Appel nominaal en vaststelling quorum.
Vastgesteld wordt dat 43% van onze leden zijn vertegenwoordigd middels 18
Verenigingen.
Daarmee kan de behandeling van de Statutenwijziging plaatsvinden.

Mededelingen en ingekomen post.
De Voorzitter memoreert de prima resultaten van de afgelopen maanden door met name
Arwin, Kardolus, Bas Verwijlen en Sebastiaan Borst. Hierdoor wordt onze
onderhandelingspositie bij NOC-NSF en andere subsidiegevers en mogelijke sponsors
versterkt.
Bas Verwijlen en vader/trainer Roel Verwijlen, zijn genomineerd als sportman en coach
van het jaar.
Verder hebben wij er middels Indra Angad Gaur een Internationale scheidsrechter bij en
is er een nieuwe schermvereniging vertegenwoordigd onder de aanwezigen; n.l. de
Schermvereniging Treville uit Amstelveen die een extra welkom krijgt.
De extreme professionalisatie binnen NOC-NSF leidt onherroepelijk tot andere keuzes,
strakkere financiële aansturing etc. Opeens wordt het ledental erg belangrijk en de
Voorzitter wijst er op dat het een goede zaak is om de leden die sinds de 2e helft van het
jaar zijn gaan schermen, nog dit jaar aan te melden omdat de financiering voor de
komende 4 jaar afhangt van de leden die nu zijn geregistreerd bij de KNAS.

Notulen vorige ALV.
Oscar Kardolus wijst er op dat hij aanwezig was evenals John Heerooms, waarvan acte.
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt als zodanig gearresteerd.

Statutenwijziging.
Vanuit het bestuur is voorgesteld om een statutenwijziging door te voeren waarbij de
huidige Kascommissie wordt opgeheven daar voor onze subsidiegevers en ook wettelijk
in het algemeen, kan worden volstaan met het accountantsonderzoek.
Tegelijkertijd dienen zich regelmatig zaken aan waarbij het prettig zou zijn voor de
KNAS om een intern klankbord te hebben bij bepaalde financiële zaken. Het voorstel is
te komen tot een financiële commissie.
Een aantal mensen zijn bereid gevonden om in deze commissie zitting te nemen.
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De Voorzitter vraagt de aanwezigen of er bezwaren zijn tegen deze commissie. Geen
enkel, ook geen onthoudingen. Daarmee is deze wijziging per acclamatie geaccepteerd.
De bondsdirecteur verstrekt de cv’s van de kandidaten.
De heer Louis Hopstaken deelt dat hij zich ook had aangemeld. De heer Bert van de Flier
deelt mee dat hij had begrepen dat de heer Hopstaken was verzocht zijn cv te leveren,
hetgeen hij niet heeft gedaan. De heer Hopstaken deelt hierop mee dat hij zijn
kandidatuur intrekt.
De heer Gerard Pfann vraagt om wat uitleg over de werkzaamheden van de Fin. Com.
Deze wordt verstrekt door de heren van de Flier en Plantinga.
De heer Jaap Wassink geeft aan dat hij waardeert dat het bestuur op deze wijze invulling
heeft gegeven aan het verzoek om transparantie.

Benoeming fin. Commissie.
Er zijn geen bezwaren en de kandidaten Henk Smit, Nathalie van der Putten en Karen
Kaptein worden derhalve in de commissie benoemd.

De begroting 2012
De heer Bert van de Flier geeft een toelichting op de begroting 2012. Tevens waarschuwt
hij dat er een forse kostenpost gaat dreigen omdat de FIE zo goed als zeker op het
Congres de volgende week in Philadelphia, zal besluiten om de boetes voor het niet
hebben van een scheidsrechter te verdubbelen. Het wordt dus des te belangrijker om zo
snel mogelijk met opleidingen te starten om te zorgen dat we in de toekomst
scheidsrechters mee kunnen sturen i.p.v. boetes betalen. Er zijn hier extra middelen voor
vrijgemaakt.
De heer Louis Hopstaken vraagt hoe vaak er examens zijn. Antwoord: 2 a 3 keer per jaar.
In 2012 zullen er in het 1e half jaar geen examens zijn i.v.m. de Olympische Spelen.

Rondvraag.
Opnieuw komt het vrijgeven van informatie op individuele basis aan de orde.
De heer Bert van de Flier legt uit dat er uitvoerig contact is geweest met het College
Bescherming Persoonsgegevens. Deze hebben aangegeven dat er een duidelijk belang
moet zijn om deze gegevens openbaar te maken. Bovendien moet er altijd toestemming
worden gegeven door de betrokkene.
De heer Gerard Pfann stelt voor om de regels die de CBP hanteert op papier te krijgen en
te distribueren teneinde deze discussies te voorkomen.
De heer Sander Niemeier vraagt wat er onder verenigingsondersteuning valt. De heer
Plantinga voorziet hem van enkele voorbeelden.
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De heer Pfann vraagt zich af of de lerarenopleidingen zijn gehalveerd. Dit is niet het
geval. Verder geeft de heer Pfann aan dat er vaak geld bij gemeentes kan worden
verkregen voor opleidingen. Hij heeft daar goede ervaringen mee. Er dient wel van te
voren met de gemeente te worden overlegd. Deze info zal aan de commissie opleidingen
worden doorgegeven.
De heer Egmond van Rijn verzoekt om de volgende keer de ALV te organiseren op een
locatie waar ook een treinstation is.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

Parker 20 Jan. 2012
Bert van de Flier
Secretaris a.i.
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