Verslag Algemene Ledenvergadering 2009
Zaterdag 13 juni 2009 om 13.00 uur in de accomodatie van
HBV Centaur te Amersfoort
1.

Appèl nominaal

VERENIGING
s.v. A.E.W.
Alkmaarse Schermvereniging
Fencing Club Almere
s.v. De Rode Loper
s.v. Delft Fencing Club
s.v. Deropement
NSSV Don Quichote
s.v. de Drie Musketiers
s.v. Elan
s.v. Heerenleed
s.v. La Prime
Maestro's KLUP-Team
N.A.S.
s.v. O.K.K.
s.v. Pallas
s.v. Rana
s.v. Scaramouche
Schermcentrum Amsterdam
s.v. Surtout
s.v. Ter Apel
s.v. Ter Weer
s.v. de Troubadours
s.v. de Vrijbuiters
Zaal Amsterdam Zuid
s.v. Zaal Heerooms
s.v. Zaal Kardolus

VERTEGENWOORDIGD DOOR
Dhr. van den Berg
Mw. Kaptein
Dhr. van der Weg
Mw. Perdaems
Dhr. Adema
Dhr. Dérop
Dhr. van den Brand
Dhr. Pijnappel
Dhr. Janssen
Dhr. Smit
Dhr. Van der Schaaf
Dhr. Noë
Dhr. Posthuma
Dhr. Borst
Dhr. Nix
Dhr. de Vries
Mw. Stijlaart
Dhr. Rohlfs
Dhr. Van der Weg
Mw. Schomaker
Dhr. Remijn
Dhr. Hopstaken
Dhr. Klein
Dhr. Bonfante
Dhr. Heerooms
Dhr. de Vries

AANWEZIGE PERSOONLIJKE LEDEN
Dhr. G.J. Bunck
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AFGEMELD
s.v. Bras de Fer
s.v. d' Artagnan
GSSV Donar 1881
s.v. ESTEC Fencing Club
s.v. Hoorn
s.v. M.V.O.
s.v. Masque de Fer

s.v. Pallós
s.v. Putten
Fed. s.v. Schermkring Friesland
s.v. Trefpunt
s.v. Valiant
MSV Zeemacht

Aanwezige KNAS-bestuurleden/bondsbureau/comissieleden
Dhr. Mokken
Voorzitter KNAS
Dhr. E. van Cann
Bestuurslid Topsport
Mevr. H. Rossino
Bestuurslid Breedtesport a.i.
Dhr. Heeren
Penningmeester
Dhr. Plantinga
Dhr. Sterken
Dhr. Nieuwenhuis
Dhr. Boon

Directeur Bondsbureau
Administrateur
Technisch Directeur
KNAS materialen
KNAS Wedstrijden, Ranglijsten, NKDhr. (Oscar) Kardolus
commissie, lid van verdienste etc.
Dhr. Oskamp
Voorzitter Scheidsrechterscommissie
2.

Vaststelling quorum

Van de 70 verenigingen waren er 25 aanwezig (36%). Er is géén volmacht afgegeven, door
SV Surtout.
14 verenigingen hadden zich afgemeld (20%), 30 verenigingen (43%) waren helaas afwezig
zonder bericht.
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3.

Mededelingen
De Voorzitter heet Technisch Directeur, Peter Nieuwenhuis, van harte welkom.
Ter ere van het 100-jarig jubileum van de KNAS is het Europees Junioren
Kampioenschap in Amsterdam georganiseerd. Dit toernooi is een succes geweest; vanuit
de FIE en de EFC is het compliment uitgesproken dat de KNAS ruim in staat is om in de
toekomst Grand Prix’s, EK’s of WK’s te organiseren.
Vanwege het 100-jarig bestaan heeft de KNAS een bedrag van €10.000,- euro gekregen.
Dit bedrag is vrij besteedbaar in 2009; het bestuur heeft ervoor gekozen om dit bedrag te
investeren in een nieuwe website. Vlak na de zomervakantieperiode zal er begonnen
worden met de bouw hiervan.
De Ferrum Vetum-toernooien zijn een succes. Het aantal deelnemers groeit; ook het aantal
buitenlandse deelnemers.
Er is het afgelopen jaar een nieuw opleidingenmodel in werking gezet volgens de nieuwe
Kwaliteitstructuur Sport van NOC*NSF. De opleidingen Sportleider 2 (voormalig cursus
Zaalassistent) en Sportleider 3 lopen al. Sportleider 4 zal komend jaar van start gaan.
Evaluaties vinden door het jaar heen plaats met de NAS in de personen van Arvid
Oostveen en Frans Posthuma.
De EFC heeft materialen beschikbaar gesteld aan de KNAS voor het verzorgen van clinics
op scholen. Dit materiaal is inmiddels ondergebracht bij s.v. Scaramouche. Op korte
termijn verschijnt op de KNAS-website verdere tekst en uitleg met betrekking tot de wijze
waarop verenigingen deze materialen kunnen huren en de bijbehorende kosten. Het gaat
om 52 complete uitrustingen; inclusief wapens.
Het Jeugdkamp is een jaarlijks terugkerend evenement. Dit kamp wordt als succesvol
ervaren door maîtres en deelnemers. De organisatie hiervan is in handen van Ad van der
Weg.
Het Jeugdpunten toernooi (JPT) is nieuw leven ingeblazen en draait prima. De vele
dimploma’s die de jeugdige schermers tijdens deze toernooien kunnen vergaren werken
stimulerend. Tijdens het JPT worden deelnemers aan de scheidsrechterscursus ingezet om
de nodige praktijkervaring op te doen.
Hanneke Rossino stelt zich voor als interim-bestuurder Breedtesport. Hierbij geeft ze aan
momenteel een beperkte kennis te hebben van het reilen en zeilen binnen schermend
Nederland. Daarom heeft ze, in samenwerking met Ad van der Weg, de Commissie
Breedtesport in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit acht personen welke
Hanneke assisteren bij het uitwerken van diverse projecten op breedtesportniveau.
De Brassardboekjes + bijbehorende diploma’s en mouwemblemen zijn, tegen betaling van
€12,50 per stuk, verkrijgbaar. Voor de productie hiervan heeft de KNAS een geoormerkte
financiële ondersteuning, €10.000,-, ontvangen van de EFC.
Bij het EK Veteranen 2009 in Hongarije heeft Gerrit Beekhuizen, in de categorie Heren
Degen 60 – 69 jaar, de bronzen medaille behaald.
De flyers die s.v. Surtout heeft laten ontwikkelen met het oog op Koninginnedag 2009 zijn
nog voorradig. Het zijn leuke flyers met nuttige informatie die zich perfect lenen om
uitgedeeld te worden tijdens clinics of wedstrijden. De kosten bedragen €3,50 per 100
flyers en zijn te bestellen via het Bondsbureau.
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De Voorzitter verzoekt de Vergadering om de microfoon te gebruiken in het geval men
iets wil zeggen. Dat is nodig om in de notulen opgenomen te worden, daar er gebruik
wordt gemaakt van geluidsopnamen.
In 2008 heeft Nederland twee schermers afgevaardigd naar de Olympische Spelen; Bas
Verwijlen en Indra Angad-Gaur. Bas werd knap achtste, Indra haalde de tweede ronde.
De Vergadering herdenkt oud-scheidsrechter en bevlogen schermer Marcel Rancuret, die
ons in 2009 ontviel.
4.

Ingekomen post
Afmeldingen
Vragen voor de rondvraag (worden daar behandeld).

5.

Vaststellen agenda
De Voorzitter geeft aan dat agendapunt 16 “Leden van verdienste” tot na de Rondvraag
verplaatst zal worden, ten einde de vergadering af te kunnen sluiten een felicitatie aan de
gelukkige.
Er is in de dagen voorafgaand aan de vergadering enige onduidelijkheid geweest over de
termijn waarbinnen agendapunten aangedragen dienen te worden ten einde deze nog op
de definitieve agenda te kunnen plaatsen. De Vergadering is foutief geïnformeerd in de
toegezonden convocatie. Het Bestuur verontschuldigd zich hiervoor en geeft aan dat in
alle gevallen de statuten van de KNAS bindend zijn. Deze keuze laat zich rechtvaardigen
door het feit dat genodigden voor de ALV veelal hun aanwezigheid af laten hangen van
onderwerpen die op de definitieve agenda prijken. De stemmen van de afwezigen zijn
derhalve de belangrijkste reden om het te doen zoals het Bestuur het voorstelt.
De Voorzitter informeert de Vergadering over het feit dat het wél mogelijk is om voor de
te laat ingediende extra agendapunten een Buitengewone ALV te organiseren. Hij
verwijst hiervoor naar artikel 20 van de statuten.
Er wordt afgesproken dat tijdens de rondvraag de te laat ingediende agendapunten op
inhoud besproken worden. Mocht er daarna genoeg draagvlak blijken te zijn om het
besprokene in stemming te brengen dan zal het Bestuur een Buitengewone ALV
uitschrijven. De Vergadering stem hiermee in waarna de agenda wordt vastgesteld.
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6.

Verslag van de ALV van 14 juni 2008
Verzoeken tot aanvulling/ rectificatie van het verslag van de ALV 2008 worden besproken
en genoteerd voor verwerking.
Naar aanleiding van de actiepunten van vorig jaar:
Duidelijke weergave van termijnen bij de oproep voor de ALV: is gedaan, helaas wel
foutief. Actiepunt voor volgend jaar om het dan wél goed te doen.
Voortaan volledigere weergave van resultaten in het Activiteitenverslag: is gebeurd.
Voortaan ook financiële verslaglegging in een vorm die voor het gros van de leden
begrijpelijk is: is gedaan door de Penningmeester. Verslagen waren verkrijgbaar aan de
inschrijftafel.
Kandidaat vinden voor Breedtesport: deze is gevonden in de persoon van Hanneke
Rossino.
Het verslag wordt gearresteerd onder dankzegging aan de opsteller, de Secretaris.

7.

Jaarverslag secretaris over het bondsjaar 2008, te downloaden van de KNASwebsite
Vragen en opmerkingen bij het Jaarverslag secretaris:
Dhr. Noë, Maestro’s KLUP, merkt op dat er behalve een vereniging gestopt is, er ook een
vereniging is bijgekomen. Te weten zijn eigen vereniging.
Dhr. Remijn, s.v. Ter Weer, merkt op dat Bondscoach Floret, Arvid Oostveen, ook een
assistent had. Deze wordt niet genoemd in het verslag. De Voorzitter geeft aan dat deze
toegevoegd zal worden.
Dhr. Remijn, s.v. Ter Weer, merkt op dat er bij het onderdeel “Talentontwikkeling” niets
vermeld wordt over de Regiotrainingen. Zijn er geen ontwikkelingen geweest?
De Bestuurder Topsport antwoordt dat het verslag betrekking heeft op het jaar 2008. In
dat jaar zijn er geen ontwikkelingen geweest.
Anton Oskamp, Cie Scheidsrechters, vraagt of alle leden van de Breedtesportcommissie
lid zijn van de KNAS. Het Bestuurslid Breedtesport antwoordt dat dit daadwerkelijk het
geval is.
De Voorzitter bedankt de oplettende lezers waarna het verslag wordt gearresteerd onder
dankzegging aan de opsteller, de Secretaris.

8.

Financieel verslag over 2008
De Penningmeester presenteert het Financieel verslag over 2008 (te downloaden van de
KNAS-website).
Hij wijst met name op het negatieve resultaat over het boekjaar 2008 van -€7.600,- en legt
e.e.a. uit aan de hand van het verslag.
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Dhr. Maassen, Scaramouche vraagt of het eigen vermogen niet te klein is geworden om
op een gezonde basis voort te bestaan. De penningmeester antwoord dat het afbouwen van
het eigen vermogen in eerdere jaren een bewuste keuze was. Het vermogen is ruim
voldoende om dit soort tegenvallers op te vangen.
9.

Verslag van de kascommissie
De Kascommissie, bestaande uit mw. Stijlaart en dhr. Smit, doet verslag van de controle en haar
bevindingen. Zij adviseert de bondsraad om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
beleid. Dit gebeurd bij acclamatie.

10. Verkiezing leden kascommissie
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld voor de kascommissie; deze zal in 2010 derhalve
bestaan uit mw. Stijlaart en de heer Smit.

11. Verkiezing bestuursleden
Vandaag is het laatste optreden van Alexander Heeren als penningmeester. Het is helaas nog niet
gelukt een opvolger te vinden. Oproep aan de bondsvergadering om allen mee te denken voor een
goede opvolger.
Huub Stegeman, secretaris, kon wegens familieomstandigheden vandaag niet aanwezig zijn. Hij is
aftredend. Er is een goede kandidaat gevonden in de persoon van Wim Bargerbos. Wim is een
hoge ambenaar bij het ministerie van Defensie, schermt, evenals zijn zoon Arno bij SV Zaal
Kardolus. Hij wordt bij Acclamatie verkozen.
Voor sommigen is Hanneke Rossino geen onbekende meer. Zij loopt al een aantal maanden mee in
het bestuur en heeft zich ontfermt over de breedtesport portefeuille. Met haar is al enige tijd goed
samengewerkt en het bestuur heeft veel vertrouwen in de verbindende functie die zij vervult. Zij
wordt bij acclamatie gekozen.

12. Beleidsvoornemens 2009 – 2012
De voorliggende beleidsperiode kenmerkte zich door grote ambities. Daarvan zijn er slechts enkele
gerealiseerd. Het blijkt moeilijker dan gedacht om veranderingen tot stand te brengen, daar waar
ideeën van mensen uiteen lopen. De richting van ontwikkeling is dezelfde, maar met meer
realistische streefcijfers:
− 3000 leden in 2012
− 85 verenigingen in 2012
− 3 sporters naar de OS van London.
In de uitvoering van deze ambities schuilen een paar gevaren:
− De PR functie kan niet gehandhaafd blijven op het niveau van de laatste jaren. Coordinatie
gaat naar het bondsbureau
− De website zal moeten worden vernieuwd, die gaat een spilfunctie vervullen
− De Touché staat voor onbepaalde tijd op “hold”
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In het voorjaar van 2009 is een enquête uitgeschreven aan alle verenigingen, door het bestuurslid
Breedtesport. Alle verenigingen wordt verzocht deze in te vullen, daar over veel KNAS activiteiten
meegedacht kan worden en de mening van verenigingen belangrijk is om te komen tot goed beleid.
Er zijn aansprekende voorbeelden voor ons. Zo werd een vervolg gegeven aan de Brassard
boekjes, wordt de Website nu opnieuw ontworpen en is een materiaaldepot ingericht, dankzij
donaties van de EFC. Ook is gestart met een Witte Vlekken Plan: Mtre Hazes heeft in Noorwegen
een project gedaan waarbij binnen 5 jaar op 12 locaties werd geschermd.
Karen Kaptein, Alkmaarse Schermvereniging, vraagt of gedacht wordt aan alternatieve
inkomstenbronnen. Er schijnen bureau's te bestaan die op no-cure, no-pay basis werken. Hierop
wordt bevestigend geantwoord, sponsormogelijkheden worden onderzocht. Dergelijke bureau's
zijn echter schaars geworden en in veel gevallen niet effectief.

13.Integrale subsidieaanvraag 2009 (informatief)
Alexander Heeren presenteert de subsidieaanvragen op een aantal slides.

14.Vaststellingen revisies handboek schermer
De belangrijkste aanpassingen worden toegelicht. Er blijkt verwarring te zijn over de term
“gewone wereldbekerwedstrijden” omdat niet direct duidelijk is welke wedstrijden hiertoe
gerekend worden. Dit zal als aandachtspunt worden meegenomen.
Jos Remijn, Ter Weer, vraagt naar een lijst gewijzigde functionarissen. Hij verwijst o.m. naar
de Technisch Directeur. Bijlage 2 ontbrak. Dit is correct, in de integrale versie zal deze bijlage
weer zijn opgenomen.
Er wordt gestemd over de aanpassingen. Deze worden met 14 vóór en 5 tegen aangenomen. Er is
bij geen van de aanwezigen behoefte om de stemverhouding naar rato van het aantal
vertegenwoordigde stemmen na te rekenen.

15.Vaststelling contributie 2010
Alexander Heeren licht het voorstel toe om, ondanks enkele financiële tegenvallers, zoals het
wegvallen van de hoofdsponsor, de contributie niet te verhogen, doch slechts te indexeren conform
het bepaalde in de statuten. De vergadering gaat bij acclamatie accoord en stelt de contributie vast.

16.Leden van verdienste
wordt behandeld na de sluiting van het officiële gedeelte
17.Rondvraag
Er is een stuk voor de rondvraag binnengekomen van Ter Weer. Deze beslaat 7 vragen:
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1. Gevraagd wordt wat het bestuur vind van een nieuwe website. Het bestuur staat hier achter
en is al bezig met ontwikkeling.
2. Gevraagd wordt of het nieuwe floretmasker echt voor alle groepen gaat gelden. De criteria
t.a.v. het nieuwe floretmasker zijn duidelijk gecommuniceerd. Het raakt de kern van de
sport en die moet niet op verschillende niveau's anders zijn.
3. Gevraagd wordt om de fundamentele keuzes in het topsportbeleidplan bespreken met de
leden.
Dit punt krijgt bijval.
Henk Smit, Heerenleed, merkt op dat er niet vooraf is gediscussieerd over de principes die ten
grondslag liggen aan het topsportbeleid.
Wiebe Mokken, voorzitter, memoreert dat er vroeger twee bondsvergaderingen waren, waarbij één
een meer beleidsvoorbereidend en de ander een meer formeel besluitvormend karakter had. Deze
werden dusdanig slecht bezocht dat juist tot één bondsvergadering is besloten. Nu is er een
behoefte aan meer afstemming. In ieder geval in dit jaar zal, nog deze zomer, een bijeenkomst
worden georganiseerd om met elkaar te praten over het beleid.
Hanneke Rossino, bestuurslid, merkt op dat dit óók voor breedtesport heel goed zou zijn.
4. Gevraagd wordt naar een overzicht met details over regiotrainingen. Hierop worden kort
de vier regio's benoemd.
5. Gevraagd wordt naar nieuws rondom de bondscoach floret. Hierop wordt genoemd dat
geen financiering is voor een fulltime coach maar dat gekeken wordt of hiervoor middelen
te vinden zijn. Het programma heeft een topcoach nodig.
6. Gevraagd wordt om een vertrouwenspersoon voor PITS. Hieraan wordt niet gedacht. Wel
aan heractivering van de atletencommissie.
7. Gevraagd wordt naar de publicatiedatum van de JWK kwalificatietoernooien. Dit zal op de
in de zomer te beleggen meeting worden meegenomen.
De heer Janssen, SV Elan, roept om te komen tot een gezamenlijk beleid. Inhoudelijk overleg met
de leden of verenigingen zou standaard moeten worden ingebouwd.
De heer Nieuwenhuis, technisch directeur, bemerkt een negatieve dynamiek. Er is weinig
vertrouwen in het beleid. Het is goed om dit te benoemen en proberen te verbeteren. Is echter geen
voorstander van inspraak door sporters bij de coach. Zal zich inspannen om goed terug te koppelen
naar sporters omdat dat al veel van de frustratie kan wegnemen.
De heer Noë, Maestro's Clup-team, vraagt naar heldere prioriteitstelling. Kwalificatie-eisen
moeten al gelden in het komende seizoen. Sporters hebben die duidelijkheid nodig om hun seizoen
te kunnen indelen en plannen. Hij zou graag zien dat de kwalificatiewedstrijden dicht in de buurt
van Nederland worden aangewezen.

Er volgt nog een discussie over de slechte communicatie tussen de KNAS en haar leden. Met
de komst van de nieuwe website eind 2009 zou een groot deel van dit probleem moeten zijn
opgelost. Er is veel ergernis over de huidige website.
18.

Sluiting

Namens de secretaris, Teun Plantinga, bondsdirecteur.
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