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De voorzitter opent de vergadering om 19.35 met een voorstelrondje.  

(Een aantal verenigingen komt iets later binnen maar wordt, daar alle stemmingen bij acclamatie 

hebben plaatsgevonden, voor dit verslag verondersteld tijdig aanwezig geweest te zijn. ) 

 

 

1. Appèl nominaal: 

 

 
 

Aanwezige overigen: 

 

Bestuur: Peter Sorber (vz), Etienne van Cann (bestuurslid, vicevz), Bert van de Flier 

(secr), Joost Kramer (penningmeester), Peter van Dalen (bestuurslid) 

Bureau:  Teun Plantinga, Christian Scholtes, Nanning van der Hoop, Marcel Borst 

Toehoorders: Daniel Nivard. 

 

 

 

 

21 aanwezige verenigingen / persoonlijke leden

1040 aanwezige stemmen

6 afgemelde verenigingen / persoonlijke leden

64 afwezig zonder afmelding

91 totaal aantal verenigingen  / persoonlijke leden

VERENIGING STEMMEN

AANWEZIG/ 

GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGD DOOR

s.v. Zaal Heerooms 20 ja John Heerooms

s.v. K.L.M. 42 ja Henk Kenter

Schermcentrum Amsterdam 128 ja Anton Oskamp

ASSV Esprit 9 ja Lennaart Zwart

s.v. Tréville 92 volmacht Henk Kenter

s.v. de Drie Musketiers 48 ja Richard Abbink

s.v. Pallós 135 ja Doreen Steenland

s.v. Scaramouche 169 ja Jan de Graaf

s.v. Vívás 46 ja Paul van Dam

s.v. Pallas 59 ja Joanne van Rheenen

s.v. ArgOss 58 ja Ria Zoons

Robb schermen 22 ja Robb van Winden

s.v. A.E.W 45 ja Egmond van Rijn

s.v. Zaal Kardolus 45 ja Oscar Kardolus

s.v. Masque de Fer 6 ja Herman Vogelaar

s.v. Prometheus 36 ja Sander Niemeijer

Schermen Rotterdam Zaïr 43 ja Pim van Gilst

s.v. Delft Fencing Club 34 ja Serge Mos

Dhr. Wiebe Mokken 1 ja 0

Henk Kenter 1 ja 0

Bert vd Flier 1 ja 0
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2. Mededelingen  

 

1. De FIE bestaat dit jaar 100 jaar. Dit wordt opgeluisterd door een reizende tentoonstelling. 

Deze reist langs de landen die destijds de oprichting hebben bewerkstelligd. Nederland is 

daar één van. Deze tentoonstelling wordt gecombineerd met het MMIT – Sista toernooi in 

het najaar.  

2. Het Instituut Sport Rechtspraak heeft haar reglementen vernieuwd. Hierdoor zijn de facto 

ook de reglementen van de KNAS aangepast. Deze nieuwe reglementen worden via de site 

gepubliceerd.  

3. Er wordt gememoreerd aan de discussieavond 3weken geleden. Helaas was de opkomst 

erg laag. Besproken onderwerpen waren: 

a. Het nationaal actieplan “naar een veilig sportklimaat”. Binnen dit plan is 

financiering beschikbaar voor cursussen en workshops die bestuurders en trainers 

helpen met allerlei vraagstukken. Bijvoorbeeld: 

 Werven van vrijwilligers; 

 Bepalen en uitvoeren van beleid; 

 Spelregelkennis; 

b. Nieuw Beleid Topsport: De KNAS heeft een overeenkomst gesloten met SC Den 

Bosch waarbij de KNAS nu investeert in de opbouw van het degenprogramma en 

m.n. de talentontwikkeling en hierdoor SC Den Bosch in staat zal zijn het 

talentontwikkelings- en topsportprogramma in de toekomst meer te dragen.  

c. Er is verzocht om herziening van de scheidsrechtersbijdrage die sporters in 

sommige gevallen nu moeten betalen bij deelname aan buitenlandse wedstrijden. 

Hier wordt momenteel door het bestuur nader naar gekeken.  

4. Alina Tegel-Bedeleanu is ons ontvallen. De vergadering houdt een moment van stilte.  

 

 

3. Ingekomen post  

 

a. Brief van SV Zaal Kardolus inzake de kosten van de scheidsrechtersopleidingen. 

Dit onderwerp zou een mooie zijn geweest om te bespreken in de discussieavond 

van drie weken geleden. Nu is er onvoldoende gelegenheid voor inhoudelijke 

bespreking. Besloten wordt dit onderwerp in het najaar in de discussieavond te 

behandelen. Van invloed zijn de onlangs vernieuwde samenstelling van de 

scheidsrechterscommissie én de vernieuwing van de scheidsrechtersopleiding 

waar de commissie nu op goede wijze mee bezig is.  

b. Er zijn nog een aantal documenten binnengekomen voor de formele kant van de 

vergadering en die bij die agendapunten inhoudelijk worden behandeld: 

 Goedkeurende accountantsverklaring bij de Jaarrekening 

 Verslag van de Financiële Commissie 

c. Last minute is een mail ontvangen van  de Deventer Schermvereniging waarin zij 

de waardering uitspreken voor de ontwikkelingen binnen de KNAS en een 

aanmoediging voor herverkiezing van Peter Sorber als voorzitter.  

 

4. Vaststellen agenda 

Er zijn geen wijzigingen op de agenda dus de rondgestuurde agenda wordt bij deze 

vastgesteld. 

 

5. Verslag Buitengewone Bondsvergadering van 11 December 2012. 

Het verslag wordt voorgelegd voor vragen en opmerkingen. SC Den Bosch vindt de 

formulering van de prestatie van Bas Verwijlen wat negatief. Kwalificatie is een hele prestatie 

dus daar mogen we waardering voor hebben. Deze waardeling wordt alom bevestigd alleen 

gezien de verwachtingen, ook van Bas zelf, hadden we op meer gehoopt.  
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Oscar Kardolus wijst er op dat hij aanwezig was namens Zaal Kardolus. 

 

6. Jaarverslag over het bondsjaar 2012 

Egmont van Rijn wijst er op dat AEW weliswaar bij de groep van de sterkste dalers in      

ledenaantal staat, maar dat dit komt door de splitsing met Alphen, samen hebben ze meer 

leden dan ooit. 

Joanne van Rheenen wijst er op dat bij Pallas de groei vnl bij de jeugd zit. Daar heeft men veel 

promotionele acties. 

Peter van Dalen koppelt deze uitdagingen aan de mogelijkheden die er zijn voor verenigingen 

binnen het programma “Naar een Veilig Sportklimaat” 

Pim van Gilst (Zair) merkt op dat er ook in 2012 geen scheidsrechteropleiding is geweest. Hij 

roept het bestuur met klem op om opleidingen te starten. Joanne van Rheenen (Pallas) sluit 

zich hierbij aan. Pallas heeft kandidaten. 

 

7. Vaststellen Financieel verslag over 2012 

Joost Kramer licht het financieel jaarverslag toe. Exploitatierekening en Balans. Eigen 

vermogen is nu 78.000 euro. 

- Accountantsrapport 

- De accountant heeft alles goedgekeurd. 

- Bevindingen Financiële Commissie 

- Nathalie van de Putten licht de werkzaamheden van de FC toe. Een belangrijk 
onderwerp zijn de scheidsrechterskosten. 

- Sander Niemeijer (Prometheus) wil toelichting in woorden op realisatie en 
begroting. 

- Wiebe Mokken (erelid) vindt dat op blz 4 opnieuw moet worden gekeken naar 
aansluiting. 
 

8. Vaststelling contributie 2014. 

Zoals gebruikelijk wordt gecorrigeerd op basis van de ontwikkelingen kosten 

levensonderhoud, afgerond op 0.25 euro. Voor 2014 worden deze bedragen Senioren 45.50 en 

Jeugd 22.75 

Ria Zoons ( ArgOss ) is van mening dat de KNAS licentie erg goedkoop is. 

De contributie wordt met algemene stemmen vastgesteld. 

 

9. Commissies.  

Dit was geen echt agendapunt, maar onder deze naam ingevoerd om de betrokkene niet van te 

voren op de hoogte te brengen. De voorzitter vraagt Anton Oskamp om de zaal te verlaten. 

Hierna wordt het bestuursvoorstel om gelet op zijn vele en jarenlange verdiensten Anton 

Oskamp tot erelid te benoemen aan de vergadering voorgelegd. De vergadering gaat hier 

unaniem mee akkoord. Vervolgens wordt Anton Oskamp weer binnengeroepen en overhandigt 

Peter Sorber hem de gouden bondsspeld. 

 

10.   Verkiezing bestuur. 

De voorzitter; de heer P. Sorber is aan de beurt van aftreden. Hij stelt zich herkiesbaar.  

Etienne Van Cann neemt tijdelijk de voorzittershamer over en vraagt de aanwezigen of men 

met de herverkiezing van Peter Sorber accoord gaat. Peter Sorber wordt bij acclamatie 

herkozen. 

 

11. Rondvraag 

Pim van Gilst (Zair) wil het jeugdschermen een boost geven en wil meer equipetoernooien 

voor de jeugd. 

Peter van Dalen antwoordt dat de KNAS alleen de NK’s organiseert. Andere toernooien 

dienen door verenigingen te worden georganiseerd. Op zich is het bestuur uiteraard voor dit 

soort activiteiten. 
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John Heerooms (Zaal Heerooms) wil de vergadering volgende keer wat later laten beginnen. 

Esprit deelt mee dat de studentenverenigingen grote groei hebben gezien. Niet alleen bij de 

eigen vereniging, maar ook in NL. Men gaat de toernooien bundelen met een eigen ranglijst 

etc.. Komende december wordt er een studenten NK georganiseerd. 

 

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten en worden de aanwezigen 

uitgenodigd om nog een drankje te nemen aan de bar. 

 

 

 

 


