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Verslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de KNAS.
Datum 12 December 2012 
Locatie Kasteel de Wittenburg
 
Opening 
Appél nominaal – later binnengekomen Olga 
John Heerooms heeft een volmacht van Ad vd Weg
 
Aanwezig:  
Bestuur KNAS: Peter Sorber, Etienne van Cann, Bert van de Flier
Kandidaat Bestuur KNAS: Joost Kramer, Peter van Dalen
Bureau KNAS: Teun Plantinga
Commissies: Anton Oskamp, Karen Kaptein
Aanwezig op verzoek Bestuur; zonder stemrecht::
(coach) 
 
 

 
 
Bericht van verhindering ontvangen van
Nathalie van de Putten GertJan Bunck en Henk Crooymans.
 
 
 
 

s.v. Zaal Heerooms 

s.v. K.L.M. 

Schermcentrum Amsterdam 

MSV Zeemacht 

HollandSchermen 

Fencing Club Almere 

Zaal Amsterdam Zuid 

s.v. Tréville 

s.v. Scaramouche 

Schermclub Den Bosch 

s.v. Zaal Kardolus 

s.v. Prometheus 

s.v. Ter Weer 

Schermen Rotterdam Zaïr 

s.v. de Vrijbuiters 

N.A.S 
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Verslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de KNAS.

Locatie Kasteel de Wittenburg 

later binnengekomen Olga Kruisenbrink en John Heerooms
volmacht van Ad vd Weg van Almere FC.  

Bestuur KNAS: Peter Sorber, Etienne van Cann, Bert van de Flier 
Kandidaat Bestuur KNAS: Joost Kramer, Peter van Dalen 
Bureau KNAS: Teun Plantinga 
Commissies: Anton Oskamp, Karen Kaptein 
Aanwezig op verzoek Bestuur; zonder stemrecht::Chakib Zaïr (Zaal Zaïr), Roel Verwijlen 

Bericht van verhindering ontvangen van: SV Pallos, SV Deventer, ASV van den Berg, 
Nathalie van de Putten GertJan Bunck en Henk Crooymans. 

22 ja John Heerooms

51 ja Henk Kenter

130 ja Daniel Nivard

8 ja Dhr J. Jongejans

121 ja Olga Kruisbrink

49 VM: naam gevolgmachtigde John Heerooms

54 ja André 

55 VM: naam gevolgmachtigde Henk Kenter

163 ja Jan de Graaf

56 ja Louis Hopstaken

40 ja Oscar Kardolus

44 ja Sander Niemeijer

65 ja Alex Matla

47 ja Pim van Gilst

58 ja Jelle Klein

4 ja Frans Posthuma

Verslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de KNAS. 
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mededelingen.  
Nieuwe clubs: Robb Schermen en SC Enkhuizen (niet nieuw, wel nieuw aangesloten bij 
KNAS) 
 
Lotto extra middelen:  
Pim van Gilst:  
Komen er nog wel reguliere middelen?
Antwoord: Jazeker! 
 
Ingekomen Post: 

− Subsidies: Bert van de Flier licht toe dat de toekenning lager is. Maakt vergelijking 
met de subsidie van bijvoorbeeld Hockey. Pleidooi voor nieuwe bronnen.

− Mail Deventer S.V. 
− Mail Maestro's Klup 

 
Agendapunt 6.  
Bert van de Flier motiveert het idee om de zittingstermi
Dit is met name van belang om de topsportsectie gelijk te laten lopen met de Olympiades.
de huidige regeling kan ergens halverweg de Olympiade een nieuw bestuurslid topsport 
aantreden en die wordt dan gehinderd doo
gemaakt met NOC-NSF etc. Het zou dus beter zijn dat de topsportbestuurder altijd aftreedt 
dan wel herverkozen wordt in het jaar dat vooraf gaat aan de OS. In dat jaar wordt n.l. het 
nieuwe 4 jarenplan van NOC-NSF in samenwerking met de bonden opgesteld. Het zou wat 
vreemd zijn om alleen de topsportbestuurder 4 jaar te geven, dus lijkt een algemene 4 jaar 
termijn de enige oplossing. Bijkomen voordeel is dat op deze wijze de Voorzitter, Secretaris, 
Penningmeester en Vice Voorzitter nooit in hetzelfde jaar aan de beurt van aftreden zijn.
Er zijn vragen over de verlenging van de termijn. De huidige is juist om te voorkomen dat er 
dinosaurussen ontstaan. Consensus is dat dit risico niet groot is; het is al bijzonder 
bestuursleden hun tweede termijn volmaken. Bijkomend: er blijft een limiet en wel op 12 jaar. 
Oscar Kardolus vindt 12 jaar te lang voor een vereniging om hetzelfde bestuurslid te hebben.
De vergadering gaat accoord met het bestuursvoorstel om de zitti
jaar te verhogen. 
 
Agendapunt 7.  
Bestuursverkiezing: 
Joost Kramer wordt geïntroduceerd. Hij
gekozen tot nieuwe penningmeester.
Peter van Dalen wordt geïntroduceerd. Hij benoemd zijn
gekozen tot bestuurslid.  
Peter Sorber memoreert de korte periode dat de KNAS twee penningmeesters heeft. Bedankt 
Bert van de Flier voor de inzet op de financiën en de flexibiliteit voor de inzet op andere 
werkzaamheden. Bert van de Flier benoemd zijn motivatie. Hij wordt bij acclamatie gekozen 
tot secretaris van de KNAS.  
 
Agendapunt 8.  
Meerjarenbeleid: 
Peter van Dalen introduceert het onderwerp breedtesport. Benoemd het proces met de diverse 
meetings. Voor topsport de tas
hoogste aantal ooit! 
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Nieuwe clubs: Robb Schermen en SC Enkhuizen (niet nieuw, wel nieuw aangesloten bij 
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ert van de Flier licht toe dat de toekenning lager is. Maakt vergelijking 
met de subsidie van bijvoorbeeld Hockey. Pleidooi voor nieuwe bronnen.

Bert van de Flier motiveert het idee om de zittingstermijn van bestuursleden 4 jaar te maken.
Dit is met name van belang om de topsportsectie gelijk te laten lopen met de Olympiades.
de huidige regeling kan ergens halverweg de Olympiade een nieuw bestuurslid topsport 
aantreden en die wordt dan gehinderd door allerlei afspraken die zijn voorganger heeft 

NSF etc. Het zou dus beter zijn dat de topsportbestuurder altijd aftreedt 
dan wel herverkozen wordt in het jaar dat vooraf gaat aan de OS. In dat jaar wordt n.l. het 

NSF in samenwerking met de bonden opgesteld. Het zou wat 
vreemd zijn om alleen de topsportbestuurder 4 jaar te geven, dus lijkt een algemene 4 jaar 
termijn de enige oplossing. Bijkomen voordeel is dat op deze wijze de Voorzitter, Secretaris, 

en Vice Voorzitter nooit in hetzelfde jaar aan de beurt van aftreden zijn.
Er zijn vragen over de verlenging van de termijn. De huidige is juist om te voorkomen dat er 
dinosaurussen ontstaan. Consensus is dat dit risico niet groot is; het is al bijzonder 
bestuursleden hun tweede termijn volmaken. Bijkomend: er blijft een limiet en wel op 12 jaar. 
Oscar Kardolus vindt 12 jaar te lang voor een vereniging om hetzelfde bestuurslid te hebben.
De vergadering gaat accoord met het bestuursvoorstel om de zittingstermijn van 3 jaar naar 4 
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Het beleid is gericht op verdere professionalisering. Naar een Veilig Sportklimaat is daarvoor 
een middel: geld van VWS wat is gericht op een prettige sportomgeving. 
Pim van Gilst : er zijn veel acties gerich
van die 18-20 jarigen die de topsport net niet zullen halen? Nu lopen die weg. 
Etienne van Cann benoemt de ontwikkelingen bij de financien topsport. De komende weken 
wordt de impact bepaald en de prior
in beslag en daarna gaan we met NOC*NSF weer in gesprek. Een aantal zaken die wij in het 
verleden gewoon hebben gevonden (FIE licenties, betaling scheidsrechters) 
niet gecontinueerd kunnen worden.
Karen Kaptein is onder de indruk van de doordachtheid van het MJB. Interessante analyse 
over de plek van schermen in de maatschappij. Het is verstandig om wel rekening te houden 
met de economische crisis. Veel mensen 
kindlasten. Het kostenaspect zal zwaarder gaan wegen. 
Pim van Gilst vult aan: bij UWV is te zien dat werk
toeneemt.  
Etienne van Cann: de sporter die een topsportcarriere a
met 1 of 2 avonden in de week 
raken primair de aspirant topschermers (sters) en de wedstrijdorganisaties ( minder sponsors )
Bert van de Flier: In de landen
vervolgens ons weer met hogere lasten confronteren. 
kwijt: maar Canada neemt die plaats over.
positie van Portugal overgenomen door El Salvador. Het is duidelijk dat het aanzienlijk 
duurder is geworden om nu nog aan die wedstrijden mee te doen.
De heer Jongejans: Is het dan nog wel nodig om de puntenlimiet te handhaven?
Natuurlijk wel. De afgelopen jaren is er veel “p
je laat meetellen er 3 wint, dan hoef je verder nergens meer heen voor de kwalificatie. Maar 
als je telkens net wel of net niet punte
maar naar meer wedstrijden te blijven gaan om te proberen het totaal van je 5 beste resultaten 
boven de limiet te brengen. Iemand die het steeds bij lange niet haalt, gaat niet plotseling 
enorm scoren. Dan maar beter een jaartje hard trainen en dichtbij huis wedstrijden bezo
Pim van Gilst: 90.000 euro voor degen. 2 schermers, verzorger en trainer. In stuk NOC*NSF 
staat dat geld ook gereserveerd is voor komende talenten. Etienne
financiering in principe is toegekend voor de topsport: Bas
Daarnaast is een subsidie van de provincie Noord
talentontwikkeling bedoeld.  
Roel Verwijlen vult aan dat de bedoeling is dat de breedtesport en topsport beter op elkaar 
gaan aansluiten. Daarmee komen er ook meer schermers om de top te ondersteunen. 
Wellicht moeten we als land volledig op 1
Noorwegen, Zweden etc.  
 
Verslag vorige vergadering: 
Louis Hopstaken is niet genoemd, maar wel aanwezig. 
Louis Hopstaken stelt voor om in het vervolg een besluitenlijst toe te voegen. Peter
dankt Louis voor het idee.  
Bij acclamatie is het verslag gearresteerd. 
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Het beleid is gericht op verdere professionalisering. Naar een Veilig Sportklimaat is daarvoor 
een middel: geld van VWS wat is gericht op een prettige sportomgeving.  
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verleden gewoon hebben gevonden (FIE licenties, betaling scheidsrechters) 
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met 1 of 2 avonden in de week zal nog weinig merken van de bezuinigingsmaatregelen. Deze 
raken primair de aspirant topschermers (sters) en de wedstrijdorganisaties ( minder sponsors )

landen om ons heen zien we dat de crisis ook daar gevolgen heeft, die 
vervolgens ons weer met hogere lasten confronteren.  Zweden raakt de coupe Bernadotte 

maar Canada neemt die plaats over. Wereldcup Lissabon wordt dankzij de slechte 
overgenomen door El Salvador. Het is duidelijk dat het aanzienlijk 

duurder is geworden om nu nog aan die wedstrijden mee te doen. 
: Is het dan nog wel nodig om de puntenlimiet te handhaven?

wel. De afgelopen jaren is er veel “prijsgeschoten”. Als je van de 5 toernooien die 
er 3 wint, dan hoef je verder nergens meer heen voor de kwalificatie. Maar 

als je telkens net wel of net niet punten haalt; dan moet je je afvragen of het v
trijden te blijven gaan om te proberen het totaal van je 5 beste resultaten 

Iemand die het steeds bij lange niet haalt, gaat niet plotseling 
enorm scoren. Dan maar beter een jaartje hard trainen en dichtbij huis wedstrijden bezo

: 90.000 euro voor degen. 2 schermers, verzorger en trainer. In stuk NOC*NSF 
staat dat geld ook gereserveerd is voor komende talenten. Etienne van Cann
financiering in principe is toegekend voor de topsport: Bas Verwijlen en Tristan
Daarnaast is een subsidie van de provincie Noord-Brabant van 50.000. Deze is specifiek voor 
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Rondvraag: 
− Roel Verwijlen wil graag iets vertellen over het doel van waar het geld naar toe g

Hij wil graag de vergadering steun vragen om er de komende vier jaar tegenaan te 
gaan. 

− Roel Verwijlen: Etienne
frustratie voorstellen voor een echte sabreur. Hij wil Etienne bedanken voor zijn gr
inzet en overhandigd een (heren

− Henk Kenter wil aan de commissie wedstrijdoptimalisatie vragen hoe het staat met het 
haromonisatieproject. Pim
geproduceerd. Besproken met Etienn
aanknopingspunten om in januari verder te gaan. Focussen eerst op de jeugd. M.b.t. 
scheidsrechters minder positief. In Zoetermeer bijeenkomst geweest. Geen aandacht 
voor kwantiteit maar alléén voor kw
meldt terug dat dit toch iets moet worden genuanceerd. Het wedstrijdschema is 
complex. Je moet in overleg met verenigingen die grote wedstrijden organiseren en dat 
kost tijd. Bij scheidsrechters zit er een groot gat tuss
Peter van Dalen wordt overlegd om e.e.a. in breedtesport te organiseren.

− Afgelopen weekeind was het FIE congres in Moskou: George Ruisch van Dugteren is 
herkozen als lid van de medische commissie. 

Diverse W(J)K's zijn gepubliceerd op de website. 
Daniël Nivard vraagt of wij de ambitie hebben om ooit 
Flier: Nu niet want ze zijn zo duur dat het haast geen doen meer is. Als  het schermen 
mondiaal verder in populariteit toeneemt: wellicht. 

− Sista krijgt volgend jaar een iets andere invulling: FIE bestaat 100 jaar. Nu krijgt men 
wat geld waardoor het toernooi groter en mooier zal worden. Nederland is één van de 
9 oprichtende landen van de FIE en daarom krijgen we deze mogelijkheid. Vanuit 
Nederland gaat Nathan Ducastel dit begeleiden. 

− Pernette Osinga is benoemd tot lid van verdienste. 
aan haar bronzen WK medaille en het winnen van de Masters.

− Louis Hopstaken vraagt aandacht voor het jeugd degentoernooi dat Den
februari organiseerd.  

− John Heerooms: alle lof voor Ad van de Weg en zijn vrouw voor de organisatie van de 
examens. En: mag de vergadering om 20.00 uur ipv 19.30 uur. 
antwoord mee dat half acht is gekozen zodat een ied
 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de 
voor een drankje aan de bar. 
 
BESLUITENLIJST: 
 
De zittingstermijn van KNAS bestuursleden is vanaf 2013 4 jaar.
Bert van de Flier is gekozen als Secretaris
Joost Kramer is gekozen als Penningmeester
Peter van Dalen is gekozen als bestuurslid met portefeuille Breedtesport.
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wil graag iets vertellen over het doel van waar het geld naar toe g
wil graag de vergadering steun vragen om er de komende vier jaar tegenaan te 

: Etienne van Cann en ik zitten niet altijd op één lijn. Kan zich 
frustratie voorstellen voor een echte sabreur. Hij wil Etienne bedanken voor zijn gr
inzet en overhandigd een (heren-)shirt als kado. 
Henk Kenter wil aan de commissie wedstrijdoptimalisatie vragen hoe het staat met het 
haromonisatieproject. Pim van Gilst antwoord dat de commissie een conceptstuk heeft 
geproduceerd. Besproken met Etienne van Cann en Oscar Kardolus
aanknopingspunten om in januari verder te gaan. Focussen eerst op de jeugd. M.b.t. 
scheidsrechters minder positief. In Zoetermeer bijeenkomst geweest. Geen aandacht 
voor kwantiteit maar alléén voor kwaliteit in hoogste regionen. Etienne van Cann

terug dat dit toch iets moet worden genuanceerd. Het wedstrijdschema is 
complex. Je moet in overleg met verenigingen die grote wedstrijden organiseren en dat 
kost tijd. Bij scheidsrechters zit er een groot gat tussen doel van de CHW en SC. Met 
Peter van Dalen wordt overlegd om e.e.a. in breedtesport te organiseren.
Afgelopen weekeind was het FIE congres in Moskou: George Ruisch van Dugteren is 
herkozen als lid van de medische commissie.  
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Afgelopen weekeind was het FIE congres in Moskou: George Ruisch van Dugteren is 

zoiets weer te organiseren. Bert van de 
: Nu niet want ze zijn zo duur dat het haast geen doen meer is. Als  het schermen 

Sista krijgt volgend jaar een iets andere invulling: FIE bestaat 100 jaar. Nu krijgt men 
wat geld waardoor het toernooi groter en mooier zal worden. Nederland is één van de 
9 oprichtende landen van de FIE en daarom krijgen we deze mogelijkheid. Vanuit 

Ze heeft deze benoeming te danken 

Louis Hopstaken vraagt aandacht voor het jeugd degentoernooi dat Den Bosch 27-28 

John Heerooms: alle lof voor Ad van de Weg en zijn vrouw voor de organisatie van de 
Teun Plantinga deelt als 

er tijdig naar huis kan.  

en nodigt de aanwezigen uit 

Peter van Dalen is gekozen als bestuurslid met portefeuille Breedtesport. 


