Zutphen
Doetinchem

De schermvereniging/zaal als districtsvereniging/zaal
De schermverenigingen in Nederland zijn over het algemeen kleine verenigingen
van 15 tot 30 leden. Dit heeft vooral te maken met geografische ligging. Ervan
uit gaan dat je 1 op de 1000 inwoners aan het schermen moet kunnen krijgen
bij steden kleiner dan 60.000 inwoners. Het gemiddelde in de steden boven de
60.000 inwoners ligt het gemiddelde een stukje lager.
In ons geval – district Zutphen – hebben we de volgende steden en hun aantal
inwoners
Gemeente
inwoners
haalbare
		
leden aantal
			

afstand
tot hoofdvestiging

Zutphen

47.000

47 leden

-

Doetinchem

56.000

56 leden

24 km

Lochem

33.000

33 leden

16 km

Doesburg/Dieren

24.000

24 leden

16 km

Bronkhorst/Ruurlo

38.000

38 leden

16 km

198.000

198 leden

Als dit gerealiseerd wordt betekent dit een groei van meer dan 400%.
Zet je dit systeem neer in meerdere districten in Nederland dan moet een
verdubbeling van het aantal leden in drie jaar haalbaar zijn.
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Hoe dit te realiseren
Déropement wordt districtsvereniging met hoofdvestiging in Zutphen.
Vier enthousiaste schermers met enig schermniveau volgen de opleiding
schermleraar I bij de KNAS. Tegelijkertijd wordt er gestart met een reclame
campagne voor een schermgroep in de districtsteden. Bij aanmelding van 10
of meer schermers voor een beginners cursus gaan we gelijk van start. De in
opleiding zijnde schermleraar I (is op dat moment dus schermleraar i.o.) gaat
meteen aan de slag bij deze nevenvestiging. Deze schermleraar kan doorgroeien
tot een schermleraar II en III.
De schermleraar IV en V (hoofdschermleraar) heeft tot taak deze schermleraren
te ondersteunen en te voorzien van de nodige kennis en materialen. Alle steden
draaien op dezelfde avond de schermlessen. Dit heeft tot nadeel dat er meer
materiaal beschikbaar moet zijn. Het voordeel is dat de “top”schermers die de
opleiding volgen maar één avond niet kunnen trainen maar moeten lesgeven.
Het is namelijk zo dat we ons zoveel mogelijk richten op de topschermers.
Zij krijgen extra trainingen en in ruil voor deze extra trainingen geven zij les bij
de nevenvestigingen. Dit is geen verplichting natuurlijk voor de schermers want
niet iedere topper is ook geschikt om voor een groep te staan. Dit vergt dus een
zorgvuldige keuze van de schermers die de opleiding schermleraar gaan volgen.
De schermers die deze opleiding volgen en een districtgroep les geven, krijgen
daarvoor een vergoeding. Met deze vergoeding kunnen zij hun topsport carrière
gedeeltelijk betalen. Bovendien worden zij vrijgesteld van contributie betaling van
één keer per week schermen. Bij trainingen van twee of meer keer worden alleen
de meerkosten betaald.
Is de schermleraar III zover dat hij/zij door wil gaan voor schermleraar IV en V
dan valt dit buiten de verantwoordelijkheid van de heersende schermleraar waar
zij bij hebben geschermd. Het is dan ook niet toegestaan om binnen dat district
een eigen schermvereniging of zaal te beginnen. Wel kunnen zij dat doen in een
stad buiten dat district en zo zelf een nieuw district opstarten.
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In het kort
Schermleraar V zorgt voor
		
		
		
		
Schermleraar i.o., I, II en III
		
		
		
		
		

Kennis
Les materiaal
Schermmateriaal
Talentontwikkeling
Reclame campagne
Volgen opleiding bij de KNAS
Geven les bij district
Krijgen onkostenvergoeding
Betalen geen basiscontributie (met
uitzondering van KNAS contributie en
de meerkosten van extra trainingen)

KNAS ondersteuning om dit proces te starten is zeer wenselijk. De KNAS zal
voor het eerste twee jaar een subsidie verstrekken voor de zaalhuur. Eerste jaar
60%, tweede jaar 30% en het derde jaar moet het zelfstandig kunnen draaien.
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Begroting per vestiging eerste drie jaar
Eerste jaar
Inkomsten		
Contributie (15 leden) € 3.000,Subsidie eerste jaar
960,		
		
		
		
		
		
		

Uitgaven
Zaalhuur
Schermleraar V
Schermleraar i.o.
Reclame
Verzekering
Activiteiten
KvK
Schermmateriaal
Onvoorzien

€ 1.200,1.000,500,400,90,250,56,400,64,-

Tweede jaar
Inkomsten		
Contributie (20 leden) € 4.000,Subsidie eerste jaar
480,		
		
		
		
		
		
		

Uitgaven
Zaalhuur
Schermleraar V
Schermleraar I
Reclame
Verzekering
Activiteiten
KvK
Schermmateriaal
Onvoorzien

€ 1.200,1.250,750,400,90,250,56,400,84,-

Uitgaven
Zaalhuur
Schermleraar V
Schermleraar II
Reclame
Verzekering
Activiteiten
KvK
Schermmateriaal
Onvoorzien

€ 1.200,1.500,1.000,400,90,250,56,400,104,-

Derde jaar
Inkomsten		
Contributie (25 leden) € 5.000,		
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Extra beloning bij ledengroei
We gaan uit van 15 schermers het eerste jaar, het tweede jaar moet dat
doergroeien naar 20 schermers en in het derde jaar op minimaal 25 schermers.
Bij een positieve groei zal ook de vergoeding naar de schermleraren groeien
Eerste jaar bij 16de lid per jaar per lid
Schermleraar i.o.
€ 20,Schermleraar V
€ 25,Tweede jaar bij 21ste lid per jaar per lid
Schermleraar i.o.
Schermleraar I
Schermleraar V

€ 25,€ 30,€ 35,-

Derde jaar bij 26ste lid per jaar per lid
Schermleraar i.o.
Schermleraar I
Schermleraar II
Schermleraar V

€ 30,€ 35,€ 40,€ 45,-

Vierde en volgende jaren bij 31ste lid per jaar per lid
Schermleraar i.o.
Schermleraar I
Schermleraar II
Schermleraar V

€ 35,€ 40,€ 45,€ 50,-

Basis vergoeding schermleraar per jaar
Schermleraar i.o.
Schermleraar I
Schermleraar II
Schermleraar III
Schermleraar IV en V
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Contributies
Leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep

n
n
n
n

Benjamins - Pupillen 6 t/m 14 jaar
1 x per week
2 x per week
3 x per week

€ 16,00 p.m.
€ 20,00 p.m.
€ 24,00 p.m.

n
n
n
n

Cadetten - Junioren 15 t/m 20 jaar
1 x per week
2 x per week
3 x per week

€ 18,50 p.m.
€ 22,50 p.m.
€ 26,50 p.m.

n
n
n
n

Senioren vanaf 21 jaar
1 x per week
2 x per week
3 x per week

€ 22,00 p.m.
€ 26,00 p.m.
€ 30,00 p.m.

Individuele lessen op les kaart (alleen met de schermleraar III, IV of V)
Individuele les van 10 minuten
€ 7,00 p.l.
Individuele les van 20 minuten
€ 15,00 p.l.
Individuele les van 30 minuten
€ 30,00 p.l.
Kortingen
Tweede lid uit één gezin (samenwonend) krijgt 5% korting (jongste lid)
derde of meer uit één gezin 10%
Betaling automatisch 5%
Betaling vooruit op jaarbasis 10%
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Zutphen

Warken, Warnsveld, Zutphen

Doetinchem

Dichteren, Doetinchem, Gaanderen, IJzevoorde, Langerak, Nieuw-Wehl, Wehl, Wijnbergen

Lochem

Almen, Barchem, Eefde, Epse, Exel, Gorssel, Harfsen, Joppe, Kring van Dorth, Laren, Lochem,
Zwiep

Brummen

Broek, Brummen, Cortenoever, Eerbeek, Empe, Hall, Leuvenheim, Oeken, Tonden, Voorstonden

Bronkhorst

Achter-Drempt, Baak, Bekveld, Bronkhorst, De Meene, Delden, Dunsborg, Eldrik, Gooi, Halle,
Halle-Heide, Halle-Nijman, Heidenhoek, Hengelo, Heurne (ged), Hoog-Keppel, Hummelo, Keijenborg, Kranenburg, Laag-Keppel, Linde, Medler, Mossel, Noordink, Olburgen, Oosterwijk, Rha,
Steenderen, Toldijk, Varssel, Veldhoek (ged), Veldwijk, Velswijk, Vierakker, Voor-Drempt, Vorden,
Wassinkbrink, Wichmond, Wildenborch, Winkelshoek, Wittebrink, Wolfersveen, Zelhem

Ruurlo

Achterveld, Avest, Beltrum, Borculo, Brinkmanshoek, Broeke, Brouwershoek, De Bruil, De Haar,
Dijkhoek, Eibergen, Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Heurne (ged), Holterhoek, Hoonte, Hupsel,
Kulsdom, Lintvelde, Lochuizen, Loo, Mallem, Neede, Noordijk, Noordijkerveld, Olden Eibergen,
Overbiel, Rekken, Respelhoek, Rietmolen, Ruurlo, Veldhoek (ged), Voor-Beltrum
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