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Verslag Algemene Ledenvergadering 2007
Zaterdag 23 juni 2007 om 13.00 uur in het
Congrescentrum de Eenhoorn
Koningin Wilhelminalaan 35 3818HN Amersfoort
1. Appèl nominaal
Aanwezige vereniging:
s.v. A.E.W.
Fencing Club Almere
s.v. Beau Geste
s.v. d' Artagnan
GSSV Donar 1881
DSV Gascogne
s.v. K.L.M.
K.M.S.V.
s.v. La Prime
s.v. M.V.O.
s.v. Masque de Fer
N.A.S.
s.v. O.K.K.
s.v. Pallós
s.v. Putten
s.v. Rana
s.v. Scaramouche
Schermen Rotterdam
Wezowski
s.v. Surtout
s.v. Ter Apel
s.v. Ter Weer
s.v. de Troubadours
s.v. Zaal Kardolus
Zaal Verwijlen
MSV Zeemacht

Vertegenwoordigd door:
Dhr. W.J.E. van Rijn
Dhr. A.J. vd Weg
Dhr. P. Waisapey
Mw. A. Kroon
Dhr. S.P. Zwanenburg
Dhr. S. Krist
Mevr. S. Dijkstra
Mevr. I. Knape
Dhr. M. Uitdehaag
Dhr. R.A. Francis
Dhr. A. de Jong
Dhr. M. Ariaans
Dhr. A. Borst
Dhr. J. Noomen
Dhr. J. Maas
Dhr. R. Ursem
Dhr. H. Uijting
Dhr. Chakib Zair

Aanwezige persoonlijke leden:
Dhr. G.J. Bunck
Dhr. R.E. Wolthuis
Afgemeld:
Alkmaarse Schermvereniging
s.v. Aramis
s.v. ATTAQUE !
ASV van den Berg
s.v. Bras de Fer
s.v. Courage
s.v. De Rode Loper
NSSV Don Quichote
s.v. ESTEC Fencing Club
s.v. Heerenleed
s.v. Hoorn
L.U.S.V.
s.v. Les Faucons
s.v. Prometheus
TSV Rapier
Schermcentrum Amsterdam
Fed. s.v. Schermkring Friesland
s.v. Trefpunt
s.v. U.S.
s.v. de Vrijbuiters
s.v. Zaal Heerooms
Dhr. H.G.C.M. Crooijmans
Mevr. J. Swagerman
Mw. E.H.A. van der Pol (Ccie Gehandicapetensport)
Dhr. N. Hartings (Cie Veteranen)
Dhr. N.J. Kenter (Erelid)
Dhr. Olaf Kardolus (Lid van verdienste)
Dhr. B. van der Flier (Erelid)

Dhr. R. Berends
Mevr. W. Schomaker
Dhr. J. Remijn
Dhr. L. Hopstaken
Dhr. B.W. Bargerbos
Mevr. W. Kuiper
Dhr. J.J.J. Jongejans

Er werden geen volmachten afgegeven voor verenigingen.
Aanwezige KNAS-bestuurleden/bondsbureau/comissieleden/Sponsor
Dhr. W. Mokken
Voorzitter KNAS
Dhr. A. Oskamp
Bestuurslid Topsport
Mw. D. Meijer-Evers
Bestuurslid Breedtesport
Dhr. A. Heeren
Penningmeester
Dhr. H. Stegeman
kandidaat-Secretaris
Mw. R van Driel
Mw. M. van Zon

Directeur
Administrateur
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Dhr. B. Sterken
Dhr. H. Hoogers

Administrateur
Opleidingscoördinator

Dhr. M. Janssen
Etienne van Cann
Oscar Kardolus

Directeur Hoofdsponsor ECP
Scheidsrechtscommissie
KNAS Wedstrijden, Ranglijsten, NK-commissie

2.Vaststelling quorum
Van de 70 verenigingen waren er 25 aanwezig (36%). Er werden geen volmachten afgegeven.
21 verenigingen hadden zich afgemeld (30%), 24 verenigingen (34%) waren helaas afwezig zonder
bericht.
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALGEMENE SCHERMBOND
Aanwezigheid ALV 2007
verenigingen
aantal
totaal aantal
aanwezig
volmachten

%

70 100%
25 36%

stemmen

persoonlijke leden totaal aantal
aanwezige
% aantal
% stemmen

2325 100%
1090
47%

17
2

100%
12%

0

0%

0

0%

0

Totaal aanwezig/volmacht

25

36%

1090

47%

2

12% 1092 47%

0%

afgemeld

21

30%

639

27%

2

12%

afwezig zonder bericht

24

34%

596

26%

13

76%

3. Mededelingen
-

-

-

-

-

Nederlands Kampioenschap 2007 Wageningen:
Dit werd voor de derde keer in de nieuwe opzet gehouden met kwalificatie via de ranglijsten
en de ECPKNASCup. Het kampioenschap was uitstekend georganiseerd en alle Nederlandse
topschermers waren dit jaar aanwezig in een compact en aantrekkelijk toernooi. Helaas viel
de publiciteit enigszins tegen. Wageningen heeft zich voor de komende jaren weer kandidaat
gesteld. Het bestuur belooft een evaluatierapport.
Scheidsrechters:
In 2006 was er een budget voor het opleiden van scheidsrechters en er waren twee cursussen
gepland, die wegens te geringe belangstelling moesten worden afgelast. Leden worden
opgeroepen deel te nemen aan deze cursussen.
Opleidingscoördinator:
Op het bondsbureau is Dhr. Herbert Hoogers begonnen als opleidingscoördinator. Hij wordt
voorgesteld aan de vergadering.
Administrateur:
Op het bondsbureau is Dhr. Bart Sterken begonnen die van Mevr. Marina van Zon de taak
van administrateur overneemt. Hij wordt voorgesteld. Marina wordt bedankt voor haar goede
werk.
Nancy Peppelenbos is per 1 juli niet meer werkzaam voor KNAS-internationaal. Dhr. Anton
Oskamp neemt de taak tijdelijk over. Kandidaten worden verzocht zich te melden.
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-

-

-

-

-

-

Successen van de afgelopen tijd:
Bas Verwijlen, brons op Challenge Monal in Parijs (2007)
Bep van der Pol, brons EK-veteranen
Oscar Kardolus, zilver EK-veteranen
Saskia van Erven, zilver EK Poznan
Sonja Tol plaatste zich in Sydney van de Olympische Spelen 2008
Dhr. Kasper Kardolus ontving een medaille van verdienste van de FIE.
Eisen materiaal en veiligheid:
Deze zijn voor het eerst in 8 jaar herzien en afgestemd op FIE-eisen en de eisen in de
omringende landen. Statutair gezien is het bestuur hiertoe gemachtigd. De voorzitter van de
scheidsrechterscommissie Dhr. Etienne van Cann licht toe:
- voor elke categorie is voortaan het ondervest van 800N verplicht
- voor cadetten floret en degen voortaan een maraging-kling verplicht
- vanaf de jongste categorie zijn 350N vest, broek en masker verplicht
- nog in onderzoek: dames pupillen en ouder borstbescherming verplicht, bij kuikens en
benjamins mag dit een ondervest van 350N zijn.
- kleine kommen bij jeugd zijn niet verplicht
Deze eisen worden van kracht op 1 september 2007
Jubileum KNAS 2008:
De KNAS werd opgericht op 1 februari 1908. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan
is een aantal initiatieven in voorbereiding:
- gedenkboek
- kandidatuur Europees Kampioenschap Junioren herfst 2008. Hiervoor is financiële steun
van de Europese schermbond en de sponsors toegezegd en hebben vrijwilligers zich
aangemeld voor de organisatie.
- onderzoek loopt naar verdere activiteiten rond het jubileum
Brassardsysteem:
Directeur Rita van Driel doet verslag:
Inmiddels is het brassardsysteem afgestemd op de eisen van de NAS en het is nu dan ook het
officiële systeem van de KNAS. Er is uit de aangevraagde subsidie voor opleidingen een deel
gereserveerd voor het brassardsysteem. Alle administratieve handelingen rond het
brassardsysteem worden voortaan door het bondsbureau gedaan, de heren van de Weg en
Derop kunnen zich nu samen met de commissie opleidingen concentreren op de inhoud. Er
zijn 500 gele boekjes verkocht, de tekst van de rode brassards ligt ter beoordeling bij
commissie opleidingen. Het bestuur bedankt bij monde van de directeur de heren van de Weg
en Derop voor hun vasthoudendheid en inzet. De vraag van de voorzitter van MSV Zeemacht,
Dhr. Jongejan of verenigingen ook een gebruiksaanwijzing krijgen, wordt positief
beantwoord: zowel op de kaderdag, als op de website en in de nieuwsbrief.
Samenwerking kleine Olympische Bonden:
Directeur Mevr. Rita van Driel vertelt over de stand van zaken.
Sinds 2004 is er een samenwerking tussen de KNAS en de Nederlandse Handboogbond, sinds
2005 doet ook de Vijfkampbond mee. Doel was aanvankelijk alleen samenvoeging
bondsbureaus, maar inmiddels zijn ook financiële administratie en topsportcoördinatie
samengevoegd. Dit is een groot succes gebleken. VWS en NOC*NSF hebben extra subsidie
toegekend voor verdere ontwikkeling. Inmiddels hebben een aantal andere kleine bonden ook
te kennen gegeven mee te willen doen. Dit wordt onderzocht.
Touché:
De Touché behoeft verbetering op het gebied van productie, kwaliteit beeldmateriaal,
kwaliteit kopij, toegankelijkheid ontwerp. Twee internationale fotografen zijn benaderd, een
sponsor draagt bij aan deze kosten. Natuurlijk is er ook steeds meer materiaal van
hoofdsponsor ECP. PR-specialist Servaas Smulders gaat de inhoud helpen verbeteren. Het
ontwerp wordt herzien, de productie is voortaan in handen van het bondsbureau.
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-

De vergadering herdenkt:
Maître Jan Verwijlen, trainer van s.v. Troubadours, coach militaire ploeg, stichter van de
Verwijlen-schermdynastie.

4. Ingekomen post
-

Brief s.v. Herenleed m.b.t. materiaaleisen; kwestie is behandeld, zie boven.
Brief Fencing Club Almere m.b.t voortgang brassardsysteem (kwestie is behandeld, zie
boven) en de planning en spreiding van wedstrijden (wordt behandeld bij de rondvraag).
Brief s.v. Beau Geste m.b.t. brassardsysteem (kwestie is behandeld, zie boven) en
regiotrainingen (wordt behandeld bij rondvraag).

5. Vaststellen agenda
-

Bij de vaststelling van de agenda wijst Mevr. Stijlaart van s.v. Scaramouche er op dat
verenigingen door een administratieve fout geen gelegenheid hebben gehad om tijdig vragen
of amendementen in te dienen. Gelukkig is de schade beperkt gebleven. Haar vragen worden
bij de betreffende onderwerpen behandeld.

6. Verslag ALV van 17 juni 2006, te downloaden van de KNAS-website.
-

Naar aanleiding van de actiepunten van vorig jaar:
- Kandidaten kascommissie zijn inmiddels gevonden
- Vacaturebeschrijvingen assistent-trainer, lid kascommissie, scheidsrechterscommissie en
opleidingen zijn gemaakt. Deze praktijk wordt voortgezet.
- Ledenanalyse is gedaan en resultaten zijn gepresenteerd op de kaderdag 2006 en zijn
gebruikt voor het strategisch marketingplan.
- Subsidieregeling deelname Europacup heroverwogen, hetgeen heeft geleid tot revisies in het
Handboek Schermer, agendapunt 14.

-

Over dit verslag zijn verder geen opmerkingen en het wordt dan ook gearresteerd onder
dankzegging aan de opsteller, Dhr. R. Wolthuis.

7. Jaarverslag secretaris over het bondsjaar 2006, te downloaden van de KNAS-website
-

Vragen en opmerkingen bij het Jaarverslag secretaris:
Mevr. Stijlaart. s.v. Scaramouche, vraagt wat de status is van het programma op PITS (pagina
7). Is het programma in ontwikkeling, wordt dit reeds geïmplementeerd of wordt er al mee
gewerkt? Dhr. Oskamp, Bestuurslid Topsport antwoordt dat het programma in ontwikkeling
is. Dit is een proces van jaren.
Tevens vraagt zij of resultaten van de VWS-audit m.b.t. Talentontwikkeling (pagina 11)
openbaar zijn. De directeur bondsbureau zegt dat dit verslag beschikbaar is op het bureau,
maar dat het door de complexiteit geen aanbevolen lectuur is. Het algemene oordeel was
positief.
Hoe is dit te rijmen met opmerkingen uit zomer 2006 waarin verbeteringen werden gewenst?
Directeur: de audit was positiever dan het eigen oordeel van bond. Met name de uitvoering
van PITS kan in de ogen van de bond beter.
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Dhr. Uiting, s.v. Scaramouche, vraagt hoe het gesteld is met het onderzoek naar ledenverloop.
Zijn er wachtlijsten? De Voorzitter antwoordt: De ledenanalyse is eerder al gemaakt; redenen
verloop: het vinden van de juiste schermpartners, moment van schermen, veel verloop in de
jeugd i.v.m. zap-cultuur. Antwoorden op deze problematiek zijn te vinden in het strategisch
marketingplan, te downloaden van de website.
Dhr. van de Weg, Fencing Club Almere corrigeert het vermelde gemiddelde aantal
deelnemers van het jeugdpuntentoernooi van 100 naar 150.
Dhr. Uitdehaag, La Prime, wijst op de noodzaak om de broers Olaf en Oscar Kardolus altijd
voluit te noemen teneinde ze uit elkaar te houden.

-

Het verslag wordt gearresteerd onder dankzegging aan de opsteller, kandidaat secretaris H.
Stegeman.

8. Financieel verslag over 2006
Dhr. Alexander Heeren presenteert het Financieel verslag over 2006 (te downloaden van de KNASwebsite). Hij legt uit dat de wat ondoorzichtige vorm van de verslaglegging het gevolg is van
verslagleggingseisen van de subsidiegevers.
- Vragen en opmerkingen:
Mevr. Stijlaart. s.v. Scaramouche, geeft aan dat een gedetailleerd overzicht van de post
topsport wenselijk is, bijvoorbeeld separaat bij notulen. De Penningmeester antwoordt dat het
geld voor topsport voor het grootste deel bestaat uit geoormerkte subsidies of sponsorgeld.
Alleen de eigen bijdragen EK, en WK JWK worden gedragen door de KNAS uit de
contributies. Cijfers zijn te vinden in de begroting
Mevr. Stijlaart. s.v. Scaramouche, constateert dat de begrotingen van 2005 en 2006 hoger zijn
dan de werkelijk bestede bedragen. Is de reden hiervoor de wijze waarop subsidies worden
aangevraagd, of zijn de doelen niet behaald? De Penningmeester: De verschillen zijn
inderdaad gevolg van ambities en bedoeld voor de subsidieaanvraag, dit is zo gebruikelijk.
Uiteraard moeten toegekende subsidies dan wel worden gebruikt voor het bestemde doel.
Mevr. Stijlaart. s.v. Scaramouche,vraagt waarom het bedrag voor het bondsbureau zo hoog is.
Antwoord: Dit is afhankelijk van de afgenomen diensten en die zijn we aan het uitbreiden.
Mevr. Stijlaart. s.v. Scaramouche, constateert een groot verschil tussen het begrote en het
bestede bedrag in de communicatiekosten en vraagt hiervoor een verklaring.
Antwoord:. Zie toelichting (punt 18). Er waren eenmalig veel ontwerpkosten, die overigens
zijn goedgekeurd door de kascommissie. Overigens zijn deze kosten afgedekt door extra
sponsoring.
9. Verslag van de kascommissie
Dhr. Adri Borst, Voorzitter van de Kascommissie vertelt dat bovenstaande vragen ook door de
commissie zijn gesteld en dat ze naar tevredenheid zijn beantwoord. Hij leest het verslag van de
kascommissie voor. Vergadering verleent het bestuur decharge.
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10. Verkiezing leden kascommissie
Dhr. Borst is niet herbenoembaar, Dhr. Kooiman wel.
Er zijn twee kandidaten: Mevr. Annie Kroon, s.v. d' Artagnan, en Mevr. Braun, a.s.v. vd Berg
11. Verkiezing bestuursleden
Er wordt afscheid genomen van Dhr. Anton Oskamp als bestuurslid Topsport. Het bestuur draagt
Dhr. Etienne van Cann voor als opvolger. Er zijn geen tegenkandidaten. Hij wordt bij acclamatie
verkozen.
De vacature van secretaris wordt sinds 1 januari vervuld door Dhr. Huub Stegeman, en er zijn geen
tegenkandidaten. Hij wordt bij acclamatie verkozen.
Volgens rooster treedt de voorzitter Dhr. Wiebe Mokken af. Hij stelt zich herkiesbaar en er zijn
geen tegenkandidaten. Hij wordt bij acclamatie verkozen.
12. Beleidsvoornemens 2005 – 2008: stand van zaken
De tekst van dit agendapunt maakt deel uit van de Powerpoint-presentatie van het ALV die is te
downloaden van de KNAS-website.
De voorzitter stelt voor: Dhr. Servaas Smulders, PR-expert die de Touché en de website zal gaan
hervormen, de perscontacten zal aanhalen en verslagen zal schrijven.
Dhr. Ad van de Weg, Fencing Club Almere, vraagt naar de concrete invulling van de doelstelling
het punt “het schermen in Nederland beter maken?”
Antwoord: Dit is te vinden in het strategisch marketingplan: behoud jeugd, uitstroompreventie,
opleidingen starten etc. Het concrete werk moet uit echter uit het veld komen.
Deze laatste opmerking is voor Dhr. Ab de Jong, s.v. Masque de Fer, aanleiding te vragen wat er
dan niet goed wordt gedaan in het veld? Waarom wordt de gewenste ledengroei niet gehaald?
Antwoord: Er gaat niet zozeer wat fout, maar de groei aantal verenigingen is moeilijk te bereiken.
De KNAS probeert met opleidingen verenigingen te ondersteunen. Bovendien zou een startpakket
kunnen worden gemaakt, maar dat moet eerst financieel worden onderzocht.
Dhr. Ab de Jong, s.v. Masque de Fer: Is hier wellicht in de vorm van materialen steun te verlenen?
Het Bestuurslid Breedtesport antwoordt: Er wordt ook al geld besteed aan het remmen van de
uitstroom. De materialen waar u om vraagt zijn niet beschikbaar en kan niet worden gefinancierd uit
de begroting. Er zal worden onderzocht of er een fonds kan worden gestart voor dit doel.
Dhr. L. Hopstaken, s.v. Troubadours, wordt vaak benaderd door scholen om clinics te geven. Kan
de KNAS hiervoor bijvoorbeeld 20 sets reserveren, en kan er geen vliegende clinicmaître komen?
Dhr. Rob Wolthuis reageert vanuit zijn deskundigheid als lid van de stuurgroep stimulering
jeugdsport: Hij vertelt over een onderzoek onder de basisschooljeugd dat concludeert dat de
zapcultuur is nu erger is dan ooit. Daar moeten we op inspelen. Daarnaast nemen gemeenten ook
veel initiatieven voor fondsen voor bijvoorbeeld schermmateriaal (Sportotheek). Start als vereniging
eerst bij de gemeente een initiatief, vervolgens kan de KNAS dat steunen. De voorzitter stelt voor
dat het bestuur in kaart brengt waar er in het land schermmateriaal te huur is in Sportotheken).
Verder wordt onderzocht in hoeverre er centraal materiaal beschikbaar kan worden gesteld
****pauze****
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13. Integrale subsidieaanvraag 2007 (informatief)
De penningmeester presenteert de integrale subsidieaanvraag voor 2007.
De tekst van dit agendapunt maakt deel uit van de Powerpoint-presentatie van het ALV die is te
downloaden van de KNAS-website.
Bij de begroting licht te directeur extra toe:
- Bij de subsidies van de lotto worden bedragen toegekend aan de hand van ledenaantal
- Topsportgeld is aan prestaties gelinkt,
- Performance 2008-geld van sponsors NOC*NSF: basisbedrag € 10.000. Voor meer geld moeten
sterke plannen worden ingediend voor de Olympische Spelen.
- De post “Hoogwaardige begeleiding Coaches aan de top” kan uitsluitend daaraan worden besteed.
- VWS-subsidies voor opleidingen zijn nog in beweging maar zullen prestatiegericht worden.
- Talentontwikkeling wordt in 2008 weer ge-audit.
Bij de Begroting 2008 vraagt Dhr. Bunck de vraag of de organisatie van het EJK in handen zal zijn
van een afzonderlijke rechtspersoon of van de KNAS, in verband met het financiële risico?
Het antwoord is dat dit zeer waarschijnlijk een afzonderlijke rechtspersoon gaat worden.
14. Vaststellingen revisies handboek schermer
De tekst van dit agendapunt maakt deel uit van de Powerpoint-presentatie van het ALV die is te
downloaden van de KNAS-website.
Bestuurslid Topsport: De huidige verwoording in het Handboek Schermer is misschien wat hard,
daarom trachten we tot het EK in Gent de situatie te deëscaleren. Daarna zullen deze regels echter
strikt gehandhaafd worden.
Bij de beantwoording van een aantal vragen van Mevr. Stijlaart. s.v. Scaramouche, blijkt
onduidelijkheid te bestaan over de kwalificatie van schermers voor het WK. Het bestuurslid
Topsport licht de procedure nogmaals toe en verwijst naar de nieuwste versie van het relevante
document. Hij geeft tevens aan dat het bestuur teleurgesteld is over het feit dat men aan de geboden
nieuwe mogelijkheden eerder rechten dan plichten lijkt te willen ontlenen.
Dhr. Remijn, s.v. ter Weer, vraagt zich af of bij de aanpassing van puntenlimieten voor het NK geen
fout is gemaakt bij de cadetten? Het antwoord daarop is dat de kwalificatie van cadetten en junioren
losstaat van dit systeem.
Dhr. Maarten Roda, Zaal Verwijlen, vraagt wie bepaalt welke senioren er meegaan naar de WB
wanneer te veel gekwalificeerden zijn.
Antwoord: De bondscoach bepaalt dat en in de praktijk wordt dit getoetst en toe nu toe altijd
redelijk bevonden. Formeel schrijft de bond deelnemers in. Het bestuur heeft de laatste beslissing,
op advies van de bondscoach. In de praktijk wordt de ranglijst gerespecteerd.
De revisies worden door de vergadering vastgesteld
15. Bekrachtiging Dopingreglement 2008
Het betreft een formele bekrachtiging van een tekst die te downloaden is van de KNAS-website.
Het reglement wordt door de vergadering bekrachtigd.
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16. Vaststelling contributie 2008
De contributie zou moeten worden geïndexeerd conform eerdere afspraak en komt daarmee op
respectievelijk €40,50 en €20,25. Dit wordt door de vergadering bekrachtigd.
17. Rondvraag
-

Van de Fencing Club Almere is een brief ontvangen omtrent de wenselijkheid van een beter
spreiding en planning van wedstrijden. Misschien kunnen er bij een betere spreiding meer
toernooien komen en hebben de verenigingen daardoor meer inkomsten.
Dhr. Oscar Kardolus, KNAS-wedstrijden, licht het huidige systeem toe:
1) Wanneer men in de maanden van het wereldbekerseizoen wedstrijden organiseert, is de
kans dat de topschermers ook komen gering.
2) Sommige wedstrijden worden nu eenmaal traditioneel in een bepaald weekend gehouden,
en schuiven met deze wedstrijden kan ten koste gaan van het trouwe deelnemersveld.
3) Niemand wil zijn toernooi op een feestdag of in een vakantie plannen.
4) Historische overwegingen: Leidens ontzet-toernooi moet rond 3 oktober!
5) De splitsing van gecombineerde wedstrijden (zoals per voorstel) is problematisch.
Hij vermeldt dat nieuwe wedstrijden bovendien met zachte hand naar lege weekenden worden
gedirigeerd. Dhr. van de Weg stelt voor dat er een comité komt dat actief verenigingen gaat
benaderen om wedstrijden te organiseren in stille maanden, om spreiding te bereiken.
Dit voorstel wordt overgenomen, met de opmerking dat het werk zoals dat nu door KNASwedstrijden wordt gedaan reeds uitstekend voldoet, en geen wijziging behoeft. Het initiatief
betreft slechts nieuwe wedstrijden en een verzoek aan bestaande wedstrijden.
Dhr. Ariaans, NAS, vraagt zich of er nog weekenden en scheidsrechters beschikbaar zijn voor
nieuwe wedstrijden.

-

Dhr. Hopstaken, s.v. Beau Geste, vertelt over de regiotrainingen voor floretschermers in
Zuid-Nederland, samen met andere verenigingen (Troubadours, Drie Musketiers). Er is
subsidie gevraagd aan bond en deze is in behandeling. De directeur zegt dit een prima
initiatief te vinden, deze ‘laag onder PITS’, en de vraag is nog in behandeling. Wellicht kan
het initiatief op meer plaatsen worden ingevoerd. Het wordt dus meegenomen in plannen voor
talentontwikkeling.

-

Dhr. Oscar Kardolus vraagt waarom er geen equipe dames floret is. Het Bestuurslid Topsport
antwoordt dat er is geen equipe omdat fysieke gesteldheid van Indra Angad-Gaur niet zo goed
is dat we voor een equipe haar conditie voor de Olympische Spelen mogen riskeren.

-

Dhr. van de Weg, Fencing Club Almere, vraagt wat er met de oude wedstrijdapparatuur is
gebeurd? Het Bestuurslid Topsport antwoordt dat deze wordt nog gebruikt; het niet bruikbare
deel staat nog in opslag, wellicht moet dit worden verspreid onder verenigingen, na een
toetsing.
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18. Sluiting
Het bestuur heeft tijdens de vergadering de volgende acties toegezegd:
Nr. Agendapunt
Actie
1
3. Mededelingen
Opstellen evaluatierapport NK
2
12. Beleidsvoornemens
Onderzoek naar financiële haalbaarheid startpakket nieuwe
verenigingen
3
12. Beleidsvoornemens
Onderzoek naar haalbaarheid fonds voor steun aan
verenigingen door middel van materiaal/centraal
beschikbaar stellen materiaal
4
17. Rondvraag
Instelling van een comité ter bevordering van de
bevordering en spreiding van wedstrijden

Huub Stegeman
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