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Voorwoord
Op de volgende bladzijden treft U ons jaarverslag aan, waarin wij als bestuur hebben getracht al het wel en
wee van het afgelopen jaar, binnen de KNAS, vast te leggen.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk hebben de bestuursleden ieder het verslag geschreven van de
activiteiten die binnen hun portefeuille hebben plaatsgevonden.
Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken die zich ook dit jaar weer belangeloos hebben ingezet voor de groei
en bloei van de KNAS.
Met vriendelijke groet,
Bert M.J. van de Flier
Secretaris

Parker 16 april 2014.
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Bericht van de Voorzitter.
2013: een jaar van groei
Terugkijkend op 2013 kunnen we vaststellen dat dit jaar ondanks economisch lastige tijden een goed jaar is
geweest voor de KNAS.
Voor de eerste keer sinds 1928 heeft Nederland weer een FIE-erelid. Het FIE Congres 2013 in Parijs besloot
unaniem om onze oud-voorzitter en huidig secretaris Bert van de Flier tot erelid te benoemen. Er zijn
mondiaal 31 FIE ereleden. Er zijn 149 landen aangesloten bij de Wereldschermbond. In 1928 werden
tijdens het FIE Congres in Amsterdam, gedurende de Olympische Spelen, de heren George van Rossum en
Jacob Schoon tot erelid benoemd. Van 1925 tot 1928 waren laatstgenoemden voorzitter resp. Secretaris
van de FIE.
Een andere primeur was het feit dat Indra Angad Gaur als eerste Nederlandse scheidsrechter het
internationale brevet haalde op alle drie de wapens. Op dit moment is ze de enige vrouw ter wereld met
deze kwalifikatie. Gevolg is dat ze al regelmatig wordt gevraagd op grote buitenlandse toernooien en EK en
WK.
Op topsportgebied zijn er weinig aansprekende successen behaald. Wel is het mooi om te zien dat Tristan
Tulen zich positief blijft ontwikkelen. Ook talenten ontwikkelen zich uitstekend: onder leiding van Andrea
Borella en zijn trainerscollectief wordt de ontwikkeling van talenten steeds professioneler aangepakt.
Nog steeds is de financiële druk op de topsportprogramma’s hoog. De focus op de Top 10 van het
NOC*NSF maakt het onmogelijk financiering te krijgen voor talentprogramma’s en zelfs de
topsportprogramma’s van Bas Verwijlen en Tristan Tulen worden door NOC*NSF met verhoogde aandacht
bekeken.
Daarom blijft het meer dan ooit belangrijk om te investeren in infrastructuur en kennis; dit is in 2013
uitstekend gelukt via initiatieven als bijscholingen door Borella en diCiolo. De samenwerking met de NAS is
vooral gericht op de kennisvermeerdering en verloopt goed.
KNAS Opleidingen draait uitstekend, blijft zich goed ontwikkelen en levert nog steeds grote aantallen
nieuwe gediplomeerde en enthousiaste schermleraren op. Deze zijn hard nodig om nu en in de toekomst
leden op te leiden en te motiveren om deel te nemen aan wedstrijden als schermer of scheidsrechter,
vrijwilligers bij de vereniging te betrekken om zo meer schermers met plezier en enthousiasme langer te
behouden voor de schermsport. Ook is het aanbod van nieuwe leraren noodzakelijk om gelijke trend te
kunnen gaan houden met de behoefte aan schermleraren door uitbreidingen van schermmogelijkheden,
o.a. als gevolg van het Witte Vlekkenplan.
De veteranencommissie heeft een nieuwe samenstelling gekregen en is enthousiast aan de slag gegaan:
het veteranencircuit draait goed en wedstrijden worden steeds beter bezocht.
Voor gehandicaptensport is steeds meer aandacht. Ook geldt dit voor de schermsport. De commissie die
zich hiermee bezighoudt is uitgebreid en is enthousiast aan de slag gegaan. Een van de uitdagingen van de
commissie is het gehandicaptenschermen mogelijk te maken op meer locaties in Nederland en wedstrijden
te organiseren voor alleen gehandicapten.
De PR-commissie heeft een nieuwe samenstelling en is druk bezig goede communicatie en PR-plannen te
maken. Vooral rond goede prestaties van onze sporters, evenementen als EK en WK en onze eigen grotere
toernooien als het NK en SISTA moet dit leiden tot uitstekende publiciteit voor de sport.
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Op organisatorisch vlak blijft de samenwerking tussen de KNAS, de Nederlandse
Tafeltennisbond en de Squash Bond Nederland goed lopen. Het bestuur heeft helaas zijn voorzitter
verloren: door drukke werkzaamheden heeft Peter Sorber besloten per 31 december zijn functie neer te
leggen.
De ledenstijging zet door en in december hebben we een mijlpaal bereikt: 3000 leden. De groei is te wijten
aan positieve effecten van het Witte Vlekkenplan en enthousiaste verenigingen die groei hebben
bewerkstelligd door nieuwe leden te werven. Ledenbehoud blijft een aandachtspunt.
Financieel was 2013 net als vorige jaren een sober, maar solide jaar. De middelen zijn teruggelopen door
de verminderde bijdragen van NOC*NSF en vooral topsport lijdt hieronder. Desondanks is de KNAS
financieel gezond in moeilijke tijden. Onze sponsors zijn we dankbaar, maar het is duidelijk dat we moeten
zorgen voor meer externe financiering om onze sport te blijven ontwikkelen.
De KNAS hecht aan een zo goed mogelijke invulling van de uitgangspunten van goed sportbestuur. Zij doet
dit door de code Goed Sportbestuur te volgen en te voldoen aan de door NOC*NSF in het kader van de
subsidieverstrekking geformuleerde “minimale kwaliteitseisen”. In 2013 zijn aanpassingen gedaan in het
tuchtreglement welke door de KNAS rechtstreeks zijn overgenomen door de aansluiting bij het Instituut
Sportrechtspraak. Naast aanpassingen van technische aard betreft het een nieuw reglement m.b.t.
seksuele intimidatie.

Etienne Van Cann
Voorzitter a.i.
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Jaarverslag Topsport 2013
Het jaar 2012 stond in het teken van het begin van een transitiefase: overgang naar een beleid waarin
de KNAS in kansrijke regio´s topsport stimuleert en de overgang naar de realiteit en consequentie van
verminderde inkomsten door het aanhouden van de top-10 agenda door NOC*NSF. In 2013 is deze
transitie verder vormgegeven. Het uitblijven van resultaten (vooraf vastgelegde performance indicatoren) bij degen heeft geleid tot een herevaluatie van de financiering ervoor door NOC*NSF.
Verdere stappen die moeten leiden tot meer professionalisering in het degenprogramma zijn
vervolgens met NOC*NSF overeengekomen en dit heeft geleid tot het voortzetten van de financiering.
Wekelijkse trainingssessies voor talentontwikkeling op het wapen floret zijn voor de jongsten in
Alkmaar en voor de cadetten en junioren in Amsterdam georganiseerd. De nationale maandelijkse
trainingen stonden onder leiding van het trainerscollectief en Andrea Borella. Ook is door Andrea
Borella de opleiding van het floret-trainerscollectief tijdens deze maandelijkse sessies geleid. Dit jaar
is vooral gewerkt aan het stimuleren van de wedstrijdontwikkeling van jonge schermers door actieve
wedstrijdbegeleiding door floretcoaches, de focus op ontwikkelingsperspectief in pla ats van
prestatiecriteria en het verleggen van de focus van schermers van presteren om te kwali ficeren naar
presteren op het titeltoernooi. Aanpassingen in de floret-kwalificatiecriteria voor internationale
titeltoernooien zijn doorgevoerd ter ondersteuning van het beleid tot bevordering van
ontwikkelingsperspectief.
Met financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant en NOC*NSF is het mogelijk geweest
om de training ten behoeve van de senioren en talenten in Den Bosch vorm te geven in een
samenwerkingsverband tussen KNAS, Schermclub Den Bosch en NOC*NSF. Bondscoach Verwijlen
heeft het trainingsprogramma van senioren Bas Verwijlen en Tristan Tulen vormgegeven en het
wedstrijdprogramma begeleid. Ook het degen talentontwikkelingsprogramma is ook verder door Roel
Verwijlen vormgegeven.

Sportieve hoogtepunten
Tristan Tulen heeft met brons op de Universiade in Kazan en zijn eerste plaats op de ranglijst U23
uitstekende resultaten neergezet. Overige schermers hebben geen aansprekende resultaten geboekt.
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Wedstrijdresultaten
Hieronder staan de deelnemers aan en resultaten op EK's en WK’s.

EK2013 Zagreb
Bas Verwijlen 45
Tristan Tulen 30
WK2013 Boedapest
Bas Verwijlen 10
Tristan Tulen 42
JWK 2013 Porec
Carmel Tulen 33
Zoa de Wijn 77
Eline Rentier 16
Svenja Jahn 24
Job de Ruiter 73
Rafael Tulen 85

EJK2013 Boedapest
Eline Rentier 26
Svenja Jahn 25
Marcella Split 55
Thyrza Zoons 63
Rafael Tulen 61
Carmel Tulen 15
Zoa de Wijn 60
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Nederlandse Kampioenschappen
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Breedtesport 2013
De ontwikkeling van de breedtesport in 2013 stond in het teken van de uitvoering van het
meerjarenbeleidsplan 2013-2016.
De KNAS functioneert alleen door de inzet van veel vrijwilligers. Vanuit de portefeuille breedtesport is
gewerkt aan het enthousiast houden van deze vrijwilligers door veel ruimte en vertrouwen te geven en op
hoofdlijnen te sturen op de gewenste ontwikkelingen.
Sportontwikkeling:
Centraal staat de komende jaren, en dus ook in 2013, de sportontwikkeling. Dit vooral door optimaal aan
te sluiten bij het NOC*NSF programma “naar een veilig sportklimaat”. In 2013 is de KNAS actief geweest
samen met collegabonden NTTB en SBN binnen dit landelijke programma. Doel hiervan is verenigingen
bewust te maken van gewenst gedrag van spelers, trainers en coaches tijdens het uitoefenen van de sport.
De scheidsrechter speelt een belangrijke rol als neutrale beoordelaar van het verloop van de wedstrijd. Een
goede scheidsrechter kent de spelregels en kan weerbaar optreden tegen ongewenst gedrag van spelers of
coaches. Een zelfde weerbaarheidsrol is weggelegd voor bestuurders richting al het kader binnen de
vereniging.
De KNAS betrekt zijn verenigingsbesturen bij het werken aan een goed sportklimaat binnen de
schermsport. Daartoe zijn in 2013 zogeheten regionale inspiratiebijeenkomsten gehouden samen met
NTTB en SBN. Daar kwamen in totaal 10 schermverenigingen op af. Er zijn 4 intake gesprekken gehouden.
KNAS grootst groeiende vereniging VIVAS onderstreepte in de intake de meerwaarde van het programma
voor de vereniging. Andere verenigingen stellen zich nog wat terughoudend op. Uiteindelijk is het aan de
KNAS om aan alle verenigingen de meerwaarde van goede bestuurders en goede scheidsrechters voor de
schermsport uit te leggen. Ook onze sport is gebaat bij besturen die handelen vanuit een visie. Ook onze
sport is gebaat bij voldoende neutrale, goed opgeleide scheidsrechters. Ook onze sport is gebaat bij
maîtres die jeugd kunnen opleiden in een sociaal veilige omgeving.
In 2013 zijn de scheidsrechteropleidingen opnieuw vormgegeven volgens de Kwalificatie Structuur Sport.
Hiermee zijn de niveau’s van de scheidsrechtersopleidingen gelijk getrokken aan het niveau van de
trainersopleidingen. Er is een pilot SR4 opgezet, die in 2014 uitgevoerd gaat worden. Er is een start
gemaakt met het schrijven van de spelregels in begrijpelijke taal, zodat ook onze jeugd de basis van de
sport goed meekrijgt. Om die reden is er ook in het Brassard-systeem aandacht voor een juiste kennis van
de spelregels.
Tijdens de NK schermen kregen de scheidsrechters een cursus weerbaarheid aangeboden. Dit houdt in dat
er aandacht is voor het omgaan met agressie tegen hen, of met verbaal geweld naar aanleiding van een
beslissing. In de Week van de Scheidsrechter kregen alle scheidsrechters een klein cadeau: een setje met
kaarten met daarop het VSK logo. Om scheidsrechters in opleiding goed te kunnen begeleiden is er iemand
opgeleid tot scheidsrechterscoach. Daarnaast is er een poule van portfoliobeoordelaars samengesteld (met
NTTB en SBN) die de scheidsrechterscoaches in opleiding kunnen beoordelen.
Kortom, in 2013 zijn er stappen gezet in de bewustwording van het belang van het thema sportiviteit en
respect binnen de schermsport. De voorwaarden om de volgende stap te zetten zijn geschapen: goede
opleidingen aanbieden en meer betrokkenheid creëren bij de verenigingen. Voor 2014 is vooral dat laatste
de grootste uitdaging. Omdat voor elkaar te krijgen zullen onze besturen krachtiger moeten worden. Het
volgen van de cursus Besturen met een Visie zal daartoe zeker bijdragen.
De commissie optimalisering wedstrijden heeft de KNAS-Cup jeugd ontworpen. De bedoeling is dat een
aantal jeugdwedstrijden wordt geharmoniseerd in opzet en uitvoering en door middel van een
puntentelling aan het eind van het seizoen de winnaars worden gehuldigd. In 2014-2015 wordt met deze
nieuwe opzet geëxperimenteerd waarbij het de bedoeling is dat vanaf het seizoen 2015-2016 dit circuit
gaat draaien.
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Het Brassardsysteem heeft in 2013 goede resultaten opgeleverd: het gebruik is verder toegenomen. Toch
zou het in het kader van de ontwikkeling van jeugdschermen, en schermers langer geïnteresseerd houden,
goed zijn wanneer meer verenigingen het Brassardssysteem zouden omarmen en gebruiken.
Ledenontwikkeling:
De KNAS heeft in december zijn 3000e lid mogen begroeten: een mijlpaal! Ultimo 2013 waren er 3.158
leden tegen 2997 eind 2012.
Het ledenverloop ten opzichte van 2012 was als volgt:

De verenigingen die hieraan het meest bijdroegen:
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Lerarenontwikkeling:
Ook in 2013 is door de commissie opleidingen samen met de technische commissie van de NAS hard
doorgewerkt aan het opleiden van leraren.
Niveau
2
3
4

Gestart
4
14
5

Geslaagd
4
9
2

Bij deze goede resultaten moet worden aangetekend dat een aantal cursisten nog examen moet doen. Dat
kan de resultaten nog positief beïnvloeden.
Daarnaast heeft de commissie opleidingen een licentiesysteem opgezet. De eerste bijeenkomsten zijn in
2013 geweest. De bedoeling is dat schermleraren deze bijeenkomsten bezoeken en daarvoor punten
krijgen die voor hun licentie. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Komende periode zal verder worden
doorgewerkt aan het enthousiast krijgen van leraren voor deze (noodzakelijke) vorm van vrijwillige
bijscholing zodat op termijn naar verplichte bijscholing kan worden overgegaan.
In 2013 zijn Edwin Treffers en Boudewijn Wisse (naast hun opleiding voor niveau 4) gestart met een
proeftraject bij NOC*NSF voor een generieke opleiding voor trainers. De bedoeling is dat wij op grond van
hun ervaringen kunnen beoordelen of in de toekomst NOC*NSF een deel van ons eigen opleidingstraject
kan overnemen. Het doel daarvan is verdere professionalisering en harmonisatie van het kader in de
Nederlandse sportwereld. Dus met oog voor het verschil per sport en oog voor de overeenkomsten en
gewenste professionalisering in de sport.
Veteranen:
In 2013 hebben weer enkele Nederlandse veteranen deelgenomen aan het WK te Varna, Bulgarije.
Mieke de Graaf (dames floret 50+)en Aleh Pimenau (sabel heren 50+) behaalden een mooie derde plaats.
Het Ferrum Vetum circuit is jaren naar volle tevredenheid opgezet en geleid door John Hartings en Martin
Broodbakker. Nadat zij begin 2013 aangaven er eind van dat jaar mee te stoppen zijn uit het circuit zelf
twee opvolgers opgestaan, te weten Paul van den Berg en Jan Somers.
PR en communicatie:
Deze portefeuille is door tijdgebrek van de voorzitter na de zomer 2013 tijdelijk overgenomen door het
bestuurslid breedtesport.
Nadat Karen Kaptein te kennen had gegeven na vele jaren goed werk te hebben gedaan het tijd te vinden
voor iets anders is een nieuwe PR commissie gezocht en gevonden. Deze commissie, onder leiding van Ilja
van Heiningen, is in het najaar 2013 geïnstalleerd en heeft haar werkzaamheden aangevangen. Een eerste
beleidsplan is opgeleverd en leden van de commissie werken hard aan het promoten van de schermsport.
Veel inzet is gepleegd voor de PR rondom de NK’s. Zo is afgesproken dat er één gezamenlijke
communicatie strategie wordt gehanteerd. Dit met als doel interessanter te zijn voor mogelijk sponsors.
In het kader van de zoektocht naar het onderscheidende van de schermsport, om zo een uniek aanbod aan
mogelijke sponsoren te bieden, is veel contact geweest met de Hogeschool Rotterdam. Verschillende
groepen studenten hebben opdrachten uitgevoerd. De resultaten van deze werkzaamheden worden
komende maanden door de PR commissie gebruikt in het verder promoten van de schermsport.
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Verslag van de scheidsrechtercommissie
2013 was het eerste volle kalenderjaar van de nieuwe scheidsrechterscommissie. We hebben de basis
gelegd voor doorontwikkeling op zowel kwalitatief als kwantitatief nivo.
Opleidingen
De nieuwe scheidsrechtersopleiding nivo 1-4 op basis van de KSS normen is ontwikkeld i.s.m. het NOC. In
september zijn we een proefopleiding gestart met een aantal kwalitatief hoge kandidaten.
FIE
In september hebben we 1 kandidaat succesvol afgevaardigd naar het FIE examen in Bratislava. De
kandidaat is geslaagd op 2 disciplines en heeft direct een B-status verkregen op beide disciplines.
Internationale wedstrijden
In totaal hebben NL scheidsrechters gejureerd op 19 internationale wedstrijden. Bij ons eigen
satelliettoernooi in Amsterdam heeft de scheidsrechterscommissie voor de eerste keer scheidsrechters uit
het buitenland geworven. Naast onze eigen 6 FIE scheidsrechters waren er nog twee extra buitenlandse FIE
scheidsrechters aanwezig.
Workshops rolstoeljureren
Er zijn 2 workshops rolstoeljureren georganiseerd o.l.v. Internationaal gecertificeerde IWASscheidsrechters, waaraan een dozijn Nederlandse scheidsrechters heeft deelgenomen.
Workshop mentale weerbaarheid
I.s.m. VSK is er een workshop mentale weerbaarheid voor scheidsrechters gehouden waaraan een
twintigtal scheidsrechters heeft deelgenomen.
Enquête
Er zijn enquêtes gehouden onder de groep scheidsrechters om behoefte te peilen voor activiteiten voor
scheidsrechters in de komende jaren.

Samenstelling
De samenstelling van de commissie is nu als volgt:
Indra Angad-Gaur

Ischa Mooren
Erik Bel
Martin Ariaans

Bas Mondt
Remco Middelveld

- Voorzitter, aandachtgebieden: kwaliteit en motivatie (doorontwikkeling),
opleidingen (criteria benoemen), selectie voor internationale wedstrijden,
communicatie met/over FIE en publicaties in NL. Specialisatie: Floret
- Secretaris, aandachtsgebieden: kwaliteit en motivatie (doorontwikkeling),
selectie voor internationale wedstrijden. Specialisatie: floret
- Penningmeester, specialisatie degen
- Opleider, aandachtsgebieden: criteria en uitwerking/uitvoering van de
opleidingen. Initiele kwaliteit van scheidsrechters. Selectie internationale
wedstrijden. Specialisatie: Sabel
- Aandachtsgebieden: Criteria voor opleiden van scheidsrechters, kwantiteit van
scheidsrechters. Specialisatie: floret.
- Aandachtsgebieden: kwantiteit van scheidsrechters. Werven van scheidsrechters
voor binnenlandse wedstrijden (NK´s). Specialisatie: Sabel
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Financiën
De KNAS heeft in 2013 een gezond financieel jaar beleefd. Door de ledenstijging zijn de
contributieinkomsten toegenomen. De inbreng van marketing rechten voor Lotto heeft een extra bijdrage
opgeleverd. Van de FIE is vanwege de viering van haar 100 jarig bestaan een finale-uitrusting ontvangen.
Het gebruik van het brassard-systeem is verder toegenomen. De financiële middelen voor de druk van het
groene boekje zijn inmiddels bijeen.
De subsidie van NOC*NSF is lager dan voorheen: alléén het heren-degenprogramma van Bas Verwijlen en
Tristan Tulen wordt nog gefinancierd. Voor overig programma’s is een afbouwsubsidie ontvangen welke in
de komende jaren wordt besteed aan talentontwikkeling.
Van het ministerie van VWS worden geen middelen meer ontvangen: er zijn geen verenigingen die gebruik
maken van de Ecotaks regeling en de topsportgelden worden m.i.v. 2013 via NOC*NSF verdeeld over de
sportprogramma’s die structureel het podium halen bij Olympische Spelen.
Van de provincie Noord-Brabant is een subsidie voor talentontwikkeling Degen ontvangen. De toekenning
voor het jaar 2013-2014 is helaas minder groot dan het jaar ervoor.
Middels de samenwerking met de Nederlandse Tafeltennisbond en Squashbond Nederland neemt de KNAS
deel aan het actieprogramma “Samen naar een Veilig Sportklimaat”. In dat kader zijn intakes gedaan bij
verenigingen die hierdoor de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld scheidsrechtersopleidingen of
workshops voor besturen gefinancierd te krijgen.
De KNAS stelt een jaarrekening op welke de richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving volgt. Deze
jaarrekening is gecontroleerd door OOVB accountants te Cuijck en is voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring. De jaarrekening wordt gepubliceerd op de KNAS website en digitaal toegezonden
aan de verenigingen.
Op de volgende pagina zijn de resultaten volgens functionele indeling weergegeven. Deze indeling sluit op
resultaat aan op de gecontroleerde jaarrekening en dient om beter inzicht te verschaffen in de
verschillende beleidsterreinen.

12

Realisatie KNAS 2013

Organisatie

Breedtesport

Wedstrijdsport

Topsport

Begroting 2013
externe
eigen
Totaal
financiering middelen Budget

Degen (Den Bosch)
1507 Senioren
1528 Jeugd
Floret (Amsterdam en Alkmaar)
Senioren
1524 Jeugd
Overig
EK
WK
1545 EJK en WJK
Talentvolgsysteem
Scheidsrechtersinzet buitenland
overig (overhead, rolstoelschermen, scheids. etc)
Subsidies partners
Totaal

Materiaal (aanschaf en onderhoud)
Opslag
Organisatie NK
Organisatie NJK
Organisatie NK Equipe
Organisatie NK Veteranen
Subsidies partners
Totaal

Sportparticipatie:
Vergroten bereik:
Witte Vlekken
Uitbreiden doelgroep jongste jeugd (Nijha)
Promotie Schermsport
Behoud
Brassard Systeem
Ferrum Vetum
Vetcup
Rolstoelschermen
Subsidies recreatieschermen
Sportontwikkeling
Trainersopleidingen
Bijscholingen
Scheidsrechterscommissie
Verenigingscongres
Optimalisering Wedstrijden
Materiaaldepot
Subsidies partners
Totaal

Ledenfaciliteiten (passen, verzekeringen etc.)
Communicatie (website, folders, nieuwsbrief)
Bondsbureau
Bestuur R & V
Bestuur overige
Bestuur Internationale vertegenwoordiging
Bondsvergadering
Subsidies partners
Totaal

Middelen

Totaal :
Contributie
Sponsoring
Subsidie algemeen functioneren bij organisatie
Inschrijfgelden
Overige (rente, verkopen, etc)
Totaal geoormerkte inkomsten:
Totaal
Positief resultaat:

5.000

-

25.000

20.250

3.000
3.600

14.265
20.865

18.135

Inkomsten

Uitgaven

85.000
68.000

5.000
-

78.255
46.933

5.000
15.000

-

28.960

186.000

740
3.465
138.799
148.004

194.692

6.000
4.000
5.000
3.000
1.500
750

8.854
-0
6.727
1.640
4.965
1.035

8.854
4.506
13.645
3.571
5.976
2.402

20.250

23.221

38.954

10.000
3.000
-

-

13.000
156.000
161.000

Realisatie 2013

30

3.299
2.412
2.639

3.000
5.000
1.000
500
1.000

4.710
2.764
840
-

4.710
4.541
2.809
605
2.825

10.000
2.000
1.000
500
2.000

1.705
-

11.912
1.273
1.195
272
1.625

39.000

17.500
5.000
47.500
6.000

75
14.615
24.739

-

41.081
41.081

37.919

79.000

40.081
121
2.831
43.034

222.946

101.304

324.250

238.997

3.000

222.946
222.946

81.600
20.000
-

92.011
21.298
-

2.000

13.736
238.997
366.042

103.600

4.220
7.729
11.279
1.700
6.053
9.563

326.546

40.118

17.333
4.141
47.115
5.966
1.086
3.383
786
79.809
353.573

12.469
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Verslag van de secretaris
Het bestuur kwam in 2013 in totaal 10 x in vergadering bijeen en er werd 1 Algemene Ledenvergadering
gehouden en 1 discussieavond.
Eind 2013 gaf Peter Sorber te kennen dat hij wegens zijn drukke werkzaamheden helaas zijn
voorzitterschap moest opgeven. Vice voorzitter Etienne Van Cann nam op interim basis het voorzitterschap
op zich.
Anton Oskamp werd door de ALV 2013 benoemd tot erelid vanwege zijn vele verdiensten voor de KNAS.
Op 31 december telde de KNAS 74 actieve verenigingen met in totaal 3158 leden.
Nog altijd hebben de dames wat achterstand in de ledenaantallen. 2409 heren en 717 dames. Dus ruim 3
maal zoveel heren.
Ruim de helft van onze leden is jeugdlid. Hier zit ook het grootste verloop.
De helft van onze leden woont binnen een straal van 6 km van zijn of haar schermvereniging.

Overzicht Commissies en geledingen
Bestuur
-

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Topsport (en vice voorzitter)
Bestuurslid Breedtesport

Bondsdirecteur
Veteranencommissie
Deze commissie heeft als taak om bij alle facetten van het
Nederlandse veteranenschermen het bondsbestuur,
gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen.
Dit advies betreft onder andere maar beperkt zich niet tot:
- de hoogte van de limieten voor deelname aan EK en WK
- de samenstelling van teams voor deelname aan EK en WK
- het veteranen wedstrijdcircuit in Nederland.
Optimalisering wedstrijden
Deze commissie heeft als taak om het huidige KNASwedstrijdcircuit te onderzoeken en wijzigingen voor te
stellen aan het bondsbestuur die er toe moeten leiden dat
alle wedstrijden of een deel ervan volgens hetzelfde
kwalitatief goede model worden georganiseerd. Ook dient
zij advies uit te brengen omtrent een optimale verdeling van
wedstrijden over het jaar.
Medische commissie
De medische commissie adviseert het bestuur over het
medisch beleid.

NK-commissie
De NK-commissie organiseert de NK senioren individueel in
nauw samenwerking met de organiserende
verenigingen, KNAS-wedstrijden, de voorzitter van
de scheidsrechterscommissie, KNAS-PR, het bestuurslid
topsport en een lid van de verenigingsorganisatie maken
deel uit van deze commissie.

Peter Sorber
Bert van de Flier
Joost Kramer
Etienne van Cann
Peter van Dalen
Teun Plantinga

Oscar Kardolus
Eric Dobbelaar
Lisa Bergsma
Birgitta Perton
Pieter van Seventer

Ad van der Weg
Daniel Nivard
Pim van Gilst

Pieter van Gilst
Remco de Cuijper
Gerrit Koops
Adri Borst

Oscar Kardolus
Namens Zaal Zaïr: Pim van Gilst
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KNAS-wedstrijden
KNAS-functionaris belast met het verzamelen van informatie
ten aanzien van wedstrijden te houden in Nederland, het
opstellen en publiceren van de Nederlandse
wedstrijdkalender.

Oscar Kardolus

KNAS-internationaal
KNAS-functionaris belast met het doorverwijzen naar en het
verzamelen van informatie ten aanzien van wedstrijden in
het wereldbekercircuit individueel en equipe (A-toernooien,
Grand-Prixwedstrijden en Satelliettoernooien) en het EFC
cadettencircuit, het voorzien van verenigingen van relevante
informatie ten aanzien van deze wedstrijden, het in- en
uitschrij-ven van KNAS-leden voor deze wedstrijden, het
verstrekken van relevante informatie ten behoeve
van KNAS-ranglijsten.

Anton Oskamp

Scheidsrechterscommissie
De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor
scheidsrechterszaken. Dit betekent dat zij de scheidsrechter
ondersteunt in zijn werkzaamheden, zorgdraagt voor
opleidingen en bijscholingen en het toewijzen van
scheidsrechters voor internationale wedstrijden en
nationale titeltoernooien.

Zie pagina 17

Atletencommisie
De Atletencommissie vertegenwoordigt de belangen van de
topsporters binnen de KNAS. De Atletencommissie voert
namens de topsporters overleg met het het bestuurslid
topsport over het topsportbeleid in algemene zin en de
belangen van de topsporters in het bijzonder. De
Atletencommissie heeft als centrale doelstelling het mede
beïnvloeden van het topsportbeleid vanuit het gezichtspunt
van de topsporter.

Bas Verwijlen
Arnaud Holstege
Sebastiaan Borst

PR-commissie
De PR-commissie verzorgt de contacten met de regionale,
nationale en internationale pers en schrijft artikelen voor de
website en de Knas Facebookpagina.

Ilja van Heijningen,
Robbert Goossens,
Valentijn Huijbens,
Ursula van den Anker

KNAS-ranglijsten
KNAS-functionaris belast met het bijhouden en publiceren
van de Nederlandse ranglijst.

Oscar Kardolus

Commissie Topsport

Anton Oskamp
Arnaud Holstege
Koen Sizoo
Matthijs Rohlfs
Oscar Kardolus

Financiële Commissie

Nathalie van de Putten
Jaap Wassink

Materiaalcommissie
De materiaalcommissie draagt er zorg voor dat het KNASmateriaal in goede vorm verkeert en zorgt voor opslag en
uitgifte van het materiaal.

Kees Boon
Evert-Jan Smit

KNAS is lid van:
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