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Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, er zijn 4 verenigingen online aanwezig.  

De vergadering wordt opgenomen. Hij legt de stemprocedure uit, via de app van online-Alv.  De 

uitslag wordt direct medegedeeld door T.Plantinga. 

De stemmingscommissie wordt vastgesteld op L. Oskamp, E. van Cann, en M. Berg.  

Er wordt 1 keer geoefend met het stemmen.  

De eerste vraag die in stemming wordt gebracht is: Stemt u in met het stemmen via Online-ALV zoals 

beschreven? 97% ja, 3% onthouding. 

De tweede vraag die in stemming wordt gebracht is: Stemt u er mee in dat de opname bewaard 

wordt tot de volgende ALV? 96% ja, 4% onthouding. 

De voorzitter stelt de concept agenda voor. 

 

 

 



1.Appél nominaal 

 

 

2. Mededelingen 

- ondersteuning Oekraïners, het bestuur vraagt aan de vereniging, besloten in eerste instantie geen 

lidmaatschap hoeven te betalen, wel melden, en in individuele gevallen kan worden bekeken of er 

een tegemoetkoming kan worden verstrekt voor de inschrijfgelden.  

- situatie in FIE wordt toegelicht door B. van de Flier: de oligarch Usmanov als belangrijkste 

geldschieter van de FIE, heeft zich tijdelijk terug getrokken als voorzitter. Hij geeft 5 miljoen per jaar 

aan de FIE. Dat geld was bevroren, maar is inmiddels weer beschikbaar door de FIE. Dit is ongeveer 

93% van het budget van de FIE. Wat dit op de lange termijn betekent voor de financiën van de FIE is 

nog niet duidelijk.  Waarschijnlijk heeft dit budgettaire gevolgen voor de medewerkers van de FIE en 

de nationale bonden.  

- situatie in EFC wordt toegelicht door E. van Cann: de Russische voorzitter (tevens voorzitter van het 

Russisch Olympisch comité) heeft zich terug moeten trekken. Er is een CAS procedure gestart door de 

Russische schermbond tegen de EFC. De EFC wedstrijden gaan voorlopig nog door.  

- B. van de Flier herkozen, als voorzitter, herkozen in de Fairplay commissie van de FIE. 

- Bas Verwijlen is gestopt na deelname aan 4 Olympische Spelen (applaus). 

30 aanwezige verenigingen / persoonlijke leden

1576 aanwezige stemmen

3 afgemelde verenigingen / persoonlijke leden

48 afwezig zonder afmelding

81 totaal aantal verenigingen  / persoonlijke leden

VERENIGING STEMMEN

AANWEZIG/ 

GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGD DOOR

1006 Schermcentrum Amsterdam 227 ja Anton Oskamp

1019 HollandSchermen 118 ja Aldo Bosman

1020 Fencing Club Almere 46 ja Ad van der Weg

1021 Zaal Amsterdam Zuid 27 ja Patrice Masson

1025 s.v. TrÃ©ville 122 ja Henk Kenter

2003 s.v. La Prime 43 ja Jan-Willem Lammers

2004 s.v. de Drie Musketiers 65 ja Richard Abbink

2007 s.v. PallÃ³s 117 ja Melle Bert

2008 s.v. Scaramouche 57 ja Jan de Graaf

2009 Fencing Ermelo 19 ja Werner de Koninck

2017 NSSV Don Quichote 37 ja Thomas Nijssen

2019 s.v. VÃvÃ¡s 84 ja Wim-Jan Hilgenbos

3012 SchermCentrum Noord 22 ja Lucas Vermeulen

4008 s.v. Pallas 35 ja Karin Fens

4010 TSV Rapier 38 ja Ineke Knape

4012 Schermclub Den Bosch 66 ja Roeland Reesink

4017 s.v. ESTEC Fencing Club 27 VM: naam gevolgmachtigde Rudolph Francis

4022 Schermschool De Jordaan 67 VM: naam gevolgmachtigde Henk Kenter

5001 s.v. A.E.W. 56 ja Paul Edridge

5014 s.v. Ter Weer 67 ja Arthur van Buitenen

5016 s.v. Trefpunt 47 ja Hugo-Jan Dulfer

5018 Schermen Rotterdam ZaÃ¯r 28 ja Chakib Zaïr

5021 s.v. de Vrijbuiters 47 ja Henk Bongers

5022 s.v. M.V.O. 18 ja Rudolph Francis

5025 s.v. Delft Fencing Club 48 ja Joost van der Zalm

5027 S.V. Zaal Treffers 12 ja Edwin Treffers

6006 K.M.S.V. 33 ja Georges van Heerde

Dhr. R. (Remko) Koster 1 ja 0

Mevr. L. (Liesbeth) Oskamp 1 ja 0

Dhr. R.E. (Rob) Wolthuis 1 ja 0



- Intentieverklaring Benelux Circuit getekend. 

- Enquete van de commissie Strategie en Innovatie over verenigingen. De Teams-meeting met alle 

uitgenodigde verenigingen had weinig aanmeldingen, en daarom wordt er binnenkort een nieuwe 

poging gedaan. 

- In memoriam. Eén minuut stilte ter gelegenheid van het overlijden van dhr. K. Kardolus. 

3. Ingekomen post 

1. Brief van A. van der Weg, H.Bongers, MVO en de Vrijbuiters. Twee hoofdthema’s, het jaarverslag 

en het verzoek om dhr. L. Hopstaken aan te laten blijven in het bestuur. De voorzitter stelt voor om 

het eerste punt te behandelen als het jaarverslag besproken wordt. En het tweede punt op het 

moment dat de benoeming van bestuursleden aan de orde is. 

Dhr. A. van der Weg merkt op, dat dit wel een zeer summiere samenvatting is van zijn brief. Ook het 

functioneren van het bestuur heeft hij aan de orde gesteld. De voorzitter zegt toe, hier ook op te 

reageren bij het behandelen van het jaarverslag. 

2. Reactie op het voornemen de deelname van niet-Nederlanders aan NK’s door P.Edridge. 

4. Vaststellen agenda 
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Er wordt gestemd over de derde vraag: stemt u in met deze agenda? 100% ja 

5. Verslag ALV 2021 

Het verslag is een transcriptie van de band, gemaakt door B. van de Flier en Tessa van de NTTB. Er 

waren bij de rondvraag indertijd 2 vragen gesteld, waarop nog geen antwoord was gegeven.  



De eerste vraag betrof het lidmaatschap van studenten: moeten die toch voor een heel jaar betalen, 

als ze in de zomer afstuderen, en naar het land van herkomst terugkeren? Er is afgesproken dat de 

tweede helft van de contributie kan worden gerestitueerd, als wordt aangetoond dat men inderdaad 

is vertrokken. 

De tweede vraag betrof de kwestie van niet-nederlanders die meedoen op de NK’s. Die kwestie is nu 

op de agenda gezet, en zal later in deze vergadering worden besproken. 

Tijdens de vorige ALV is besloten het ere-lidmaatschap toe te kennen aan dhr. R. Wolthuis. Omdat de 

vergadering toen online was, kon hij bijbehorende speldje niet worden uitgereikt. Dat gebeurt nu. 

Dhr. Wolthuis spreekt een dankwoord uit. 

De volgende vragen zijn gesteld over het verslag: 

A.Oskamp stond niet vermeld bij de aanwezigen, hij merkt op dat iedereen die vanuit een commissie 

aanwezig was, niet staat vermeld. En hij heeft nog een fout opgemerkt, hij is geen ere-lid van SCA. De 

directeur merkt op, dat het gebruikelijk is, dat alleen de stemgerechtigden worden vermeld. Er wordt 

besloten om in het vervolg op te nemen wie voor welke commissie aanwezig is. 

H.Bongers van de Vrijbuiters merkt op dat onder punt 8 is vermeld dat het bestuur heeft toegezegd 

bij de volgende ALV met een aantal documenten en aanpassingen zal komen n.a.v. de minimale 

kwaliteitseisen van het NOC-NSF. De voorzitter legt uit dat dit komt omdat de MKE nog niet zijn 

goedgekeurd door het NOC-NSF. Dhr. Bongers heeft ook het directiestatuut gemist, de voorzitter legt 

uit dat deze nog in behandeling is. Dhr. Bongers heeft verder nog nadere ontwikkelingen m.b.t. de 

talent-ouder-commissie gemist. Bestuurslid topsport, dhr. R. Kosters, verwijst hiervoor naar het 

jaarplan. Tenslotte merkt dhr. Bongers op dat het JPT en het JEC elkaar lijken te beconcurreren. De 

directeur legt uit dat de teruggang bij het JPT waarschijnlijk het gevolg is van de corona-crisis. De JEC 

brengt vanwege het team-aspect een andere dynamiek met zich mee.  

R.Francis van MVO heeft een aantal redactionele opmerkingen. 

Er wordt gestemd over de 4e vraag: ‘Keurt u de notulen van de ALV 2021-2 goed?’ met verwerking 

van opmerkingen: 100% ja 

6. Jaarverslag 2021 

De voorzitter bespreekt de brief die namens een aantal verenigingen is gestuurd. In die brief wordt 

o.a. de vraag gesteld waarom er niets wordt vermeld over de mensen die tussentijds hun 

werkzaamheden hebben neergelegd? De voorzitter legt uit dat het bestuur niemand wil 

beschadigen, en daarom discreet is m.b.t. noemen van namen. Bestuurslid L.Hopstaken licht de gang 

van zaken toe rondom de scheidsrechterscommissie. De onenigheid is ontstaan rondom de 

benoeming van een aspirant commissielid, en daarna is de hele commissie opgestapt.  

Dhr. Van de Weg, FCA, vraagt zich af waarom er de afgelopen periode een aantal mensen zijn 

weggegaan, met stille trom, wat is er aan de hand binnen het bestuur? De voorzitter legt uit dat  er 

een aantal voorwaarden zijn voor een goede samenwerking binnen het bestuur. Dhr. Van de Weg 

benadrukt dat dit mensen betreft dit door de ALV zijn gekozen. Dhr. Bongers geeft als voorbeeld hoe 

het gelopen is m.b.t. lerarenopleiding. Mw. Knapen roept op om zorgvuldig om te gaan met de 

vrijwilligers. Zij moeten worden gekoesterd. Dhr. De Koning van SV Ermelo vraagt of er geen 

verbetertraject is ingezet.  

De secretaris dhr. Van der Flier merkt op dat er slechts een deel van de feiten naar buiten is 

gebracht. De directeur, dhr. Plantinga legt uit dat als er meningsverschillen zijn binnen een bestuur 

dit in principe wordt uitgesproken, en dit leidt soms tot discussies en weerstand. Ook in het geval van 



dhr. Hopstaken waren er verschillen van inzicht. Dhr. Hopstaken benadrukt dat hij zelf heeft besloten 

om nu niet herkiesbaar te zijn. Dhr. Bongers merkt op dat er indertijd bij de benoeming van dhr. 

Hopstaken ook reeds weerstand was bij het bestuur. De directeur geeft aan dat er wel degelijk 

geprobeerd is om de relatie werkbaar te houden. De ALV lijkt niet de plek om evaluaties van het 

functioneren van bestuursleden tot in detail te bespreken. Dhr. Hopstaken sluit af met de opmerking 

dat het bestuur meer en beter moet communiceren. Hij vindt dat er meer autonomie bij de 

commissies behoort te liggen. 

De voorzitter biedt aan de overige vragen van de brief schriftelijk te beantwoorden. Dhr. Bongers 

geeft aan dat hij de brief volgend jaar opnieuw wil inbrengen, en zal dat dan ruim op tijd van te voren 

doen zodat het bestuur zich kan voorbereiden. Dhr. Kenter van Treville merkt op dat zijn vereniging 

de brief niet heeft ontvangen, dat is ook geen open communicatie, waar om gevraagd wordt. 

Dhr. Van de Weg van FCA sluit hierbij aan: bij open communicatie hoort ook dat toezeggingen 

worden nagekomen vindt hij. De voorzitter merkt op dat hier ook relevant is dat de KNAS een kleine 

bond is, maar wel grote ambities heeft.  Bestuurslid wedstrijdsport, dhr. Hagen, merkt op dat de 

schermsport van de corona-lockdowns veel last hebben gehad, en dat de tendens is dat mensen niet 

langer in clubverband sporten. Ook bij studenten wordt deze ontwikkeling gezien.  

Dhr. Bongers geeft nogmaals aan dat hij volgend jaar opnieuw een brief in zal sturen, ruim op tijd 

voor de vergadering. 

Bij de vraag over het jaarverslag merkte mw. Oskamp op dat zij de NK equipe heeft gemist in het 

jaarverslag. En bij de beschrijving van de werkzaamheden van de WOR zou zij ook graag het 

bijhouden van de kalender zien opgenomen.  

Dhr. Kenter vraagt waarom de jeugdkampioenen niet worden genoemd, en de kampioenen bij de 

senioren en de veteranen wel. De directeur merkt op dat dit in volgende edities zal worden 

aangepast. Dhr. Bongers merkt verder op dat hij de e-touché niet ontvangt. Dit kan liggen aan het 

systeem van ‘onze relaties’, dit zal worden nagekeken. 

Er wordt gestemd over de vijfde vraag: ‘keurt u het jaarverslag 2021 goed?’ 98% voor en 2% 

onthouding. 

7. Jaarrekening 2021 

Dhr. Van de Weg geeft aan dat hij het niet snapt, en graag wat meer uitleg hierover zou ontvangen. 

De penningmeester geeft aan dat hij het systeem de laatste 3 jaar duidelijker heeft gemaakt. Dhr. 

Van de Berg van Pallos, geeft aan dat de financiële commissie de jaarrekening heeft besproken met 

de penningmeester. Het is te veel informatie om dit allemaal in de ALV te bespreken. Mw. Knapen 

geeft aan dat in het vervolg misschien een toelichting gegeven kan worden bij de jaarrekening. Dhr. 

Oskamp merkt op dat hij juist een compliment wil maken aan de penningmeester voor een 

uitgebreidere en gedetailleerdere jaarrekening. Dit is veel transparanter dan het in het verleden was. 

Ook dat de begroting er bij staat is een verbetering. 

8. Verslag financiële commissie 

Dhr. Edridge geeft aan dat er vanuit de financiële commissie ook complimenten voor de 

penningmeester zijn. In het kader van de hoge ambities van de Knas merkt hij op dat het budget 

slechts  € 240.000,00 is, met 0,2 FTE. Bestuurslid topsport merkt op dat niet al het geld dat via de 

begroting van de Knas loopt, ook geld van de Knas is. Dat zijn bijvoorbeeld inschrijfgelden, 

scheidsrechtersbijdrages. Slechts ongeveer € 100.000,- komt binnen via de contributies. Een ander 



deel komt bijvoorbeeld van het NOC NSF en is geoormerkt voor het bondsbureau. Dhr. Edridge merkt 

op dat de middelen dus beperkt zijn, en de ambities vrij hoog.  

Er wordt gestemd over de zesde vraag: “keurt u de jaarrekening van 2021 goed?”, 100% ja.  

Er wordt ook gestemd over de zevende vraag: “verleent u het bestuur décharge over 2021?”, 100% 

ja.  

9. Pauze 

10. Toekomstig algemeen investeringsplan 

(band was stil)  

Het bestuur vraagt om plannen om de € 50.000,00 die de Knas door corona minder heeft uitgegeven 

goed te besteden. De verenigingen mogen hun plannen inbrengen. Het moet wel een duurzame 

investering zijn (zonder jaarlijkse kosten), die in lijn zijn met het meerjarenbeleidsplan. Er zal dan in 

juni 2022 een teams meeting worden georganiseerd. 

11. Bestuursvacatures en benoemingen 

De Joop Bakker trofee wordt uitgereikt: Dhr. Hopstaken en dhr. Van de Flier krijgen de cognac en de 

sigaren. Dhr. Van de Flier krijgt ook een bedankje. 

Er wordt gestemd over de achtste vraag: “kiest u dhr. Pijnappel als voorzitter?” 3% tegen, 3 % 

onthouding, 94% voor. 

Er wordt gestemd over de negende vraag: “kiest u mw. Van der Veen als secretaris?” 100% voor. 

Er wordt gestemd over de tiende vraag: “kiest u dhr. Lammers als algemeen bestuurslid?” 100% voor. 

Er wordt gestemd over de elfde vraag: “kiest u dhr. Koster als algemeen bestuurslid?” 2% is 

onduidelijk, 3% is tegen, 95% is voor. 

Er wordt gestemd over de twaalfde vraag: “kiest u mw. Lendi als algemeen bestuurslid?” 3% is tegen, 

97% is voor. 

12. Voorstel NK senioren deelname door niet Nederlandse nationaliteiten 

Dit gaat over de discussie, of een niet-Nederlander kampioen van Nederland kan worden. Er is 

gebleken dat er jurisprudentie is. Een uitspraak van de commissie gelijke behandeling bepaalt dat als 

iemand in Nederland geworteld is, hij op dezelfde manier behandeld dient te worden als een 

Nederlander. Wanneer is iemand geworteld? 

- Als er sprake is van een persoonlijke band van duurzame aard, en  

- Het middelpunt van zijn maatschappelijk leven in Nederland ligt, en 

- Juridische, economische en sociale banden in Nederland zijn, i.p.v. het land van nationaliteit 

Dhr. Edridge legt de juridische situatie uit. Hij heeft zelf geen Nederlandse nationaliteit. In 1994 is de 

Wet gelijke behandeling in werking getreden. In 1995 heeft het NOC NSF hierover gepubliceerd.  In 

1996 is er een uitspraak geweest van de commissie gelijke behandeling die de wet gelijke 

behandeling uitlegt.  

De anti-discriminatie medewerker van het NOC NSF heeft deze week aan alle bonden een brief 

gestuurd om hen aan te sporen alle discriminerende regels uit de regelementen te schrappen. Hij 



schrijft dat in Nederland gewortelden niet mogen worden uitgesloten van wedstrijden, ook niet van 

een zogenoemd ‘gesloten NK’. 

De huidige regel is als iemand 3 maanden woonachtig is in Nederland, en lid van de Knas, hij/zij mee 

mag doen bij het NK. Mw. Oskamp, persoonlijk lid, vraagt zich af of 3 maanden genoeg is, om aan de 

regels m.b.t. anti-discriminatie te voldoen. Dhr. Oskamp, SCA. stelt voor om de periode te verlengen 

naar 1 jaar. Dhr. Reesink, SC Den Bosch geeft aan dat bij hun op de vereniging over dit onderwerp 

discussies zijn gevoerd. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat er onderscheid bestaat tussen 

‘passanten’ en mensen die zich in Nederland vestigen. Zij stellen voor de periode op te rekken naar 2 

jaar.  

Dhr. Koster merkt op dat het wellicht interessant is te onderzoek hoe het bij andere bonden is 

geregeld. Dhr. Edridge merkt op dat hij een voorbeeld heeft gezien van een bond die de regel dat de 

niet-Nederlander die mee wil doen aan een NK op de 1 januari voorafgaand aan het jaar van het NK 

in Nederland moet zijn gevestigd. 

Dhr. Oskamp vraagt zich af of deze regels alleen gelden bij het NK senioren, waarom niet ook voor de 

andere NK’s?  

De voorzitter stelt voor dat de kwestie terug gaat naar het bestuur, en dat er op de volgende ALV een 

beslissing over kan worden genomen.  

Dhr. Edridge merkt nog op dat er een uitzondering bestaat:  sporters met een niet-Nederlandse 

nationaliteit mogen worden uitgesloten van kwalificatie-wedstrijden voor nationale ploegen. Dhr. 

Koster merkt op dat deze uitzondering niet van toepassing is, in deze vraag wie mag meedoen bij het 

NK. 

Dhr. Edridge stelt voor om de regel voor alle NK’s gelijk te maken, anders ontstaat er alsnog 

ongeoorloofde discriminatie. 

13. De 4 speerpunten 

- Werken aan verbinding tussen schermers, docenten, coaches, vrijwilligers en bestuurders 

- Vergroten aantal schermers en lidmaatschapsduur 

- Faciliteren van vrijwilligers in hun ambitie 

- Presteren van breedte naar talent naar topsport 

Dhr. Van de Weg merkt op dat deze ambities ook gemeten zouden moeten kunnen worden.  

 

13a. Jaarplan 2022 

Deze speerpunten worden uitgewerkt in het jaarplan 2022. In de opleidingscommissie is de opleiding 

basistrainer opgestart. Bij de breedtesport is het JEC opgestart. De voorjaarseditie zal klein zijn, de 

najaarseditie zal groter zijn.  

Dhr. Kenter merkt op dat hij hoopt dat er een evaluatieronde komt. Dhr. Berg vraagt wanneer de 

uitnodiging voor de najaarseditie zal worden verstuurd.  

De voorzitter legt uit dat het JEC past binnen de ambitie om te werken aan verbinding, en de ambitie 

om schermers langer lid te laten blijven.  

 



13b. Jaarplan 2022 

Verenigingsondersteuning zal een impuls krijgen door het oprichten van een commissie 

verenigingsondersteuning. Die commissie zal verenigingen kunnen helpen bij het aanpassen van de 

statuten n.a.v. de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. 

PR en communicatie is belangrijk. Er heeft een social media campagne plaatsgevonden. Het is 

belangrijk om meer mensen in de PR commissie te krijgen. N.a.v. de medaille van Danier Giacon is er 

een persbericht uitgegaan. Een nieuwe website is nu de focus, bestuurslid mw. Lendi probeert een 

deel van het investeringsplan te gebruiken voor de website.  

13c. Jaarplan 2022 

De scheidsrechterscommissie heeft de focus op de opleidingen. Er zal een versnelde opleiding 

mogelijk zijn van talenten bij stages. 

De WOR commissie heeft onderzoek gedaan naar verbetering van de ranglijsten. Er is vanwege 

corona een probleem geweest met de internationale wedstrijdkalender. En op dit moment lijkt heel 

Nederland bezig met een inhaalrace.  

Er is een intentieverklaring getekend met de Belgische en Luxemburgse schermbonden om een 

circuit op te zetten. Toernooien die mee willen doen in dit Benelux circuit kunnen zich aanmelden bij 

bestuurslid Hagen. 

Mw. Oskamp merkt op dat er gevraagd is naar een datum voor een cursus Fencing Time. 

13d. Jaarplan 2022 

Met betrekking tot topsport staan veel ontwikkelingen beschreven in het jaarplan en jaarverslag van 

vorig jaar. Dit jaar is bijvoorbeeld een NTC Degen Arnhem opgestart Scaramouche in samenwerking 

met Topsport Gelderland en de Knas. De stages lopen weer door na de lockdowns, er is een 

samenwerking met België gestart.  

De ondersteuning van senioren wordt verhoogd om te proberen aansluiting te houden bij de 

internationale top. Het equipeschermen is belangrijk.  

Er zal een atletencommissie worden opgestart.  

De NOC NSF discussie loopt nog, om geld te krijgen voor topsporters. Het NOC NSF blijft het 

belangrijk vinden dat sporters een mogelijke top 3 prestatie kunnen leveren. Een ander discussiepunt 

is dat de NOC NSF aanvullende eisen stelt voor de Olympische Spelen, bovenop de eisen vanuit de 

FIE. 

Vanuit de dopingautoriteit is het nu verplicht dat alle toppers en talenten cursussen volgen over de 

dopingregels.  

13d. Jaarplan 2022 

Financiële trend is gelijk aan het budget voor dit jaar.  

14. Rondvraag 

Er komt een vraag over de pilot m.b.t. het lightsaber. De schermvereniging Wageningen heeft een 

speciaal klasje. In de opleiding tot schermleraar doet een lightsaber docent mee. Het zou voor 

kinderen een mooie opstap naar het gewone schermen kunnen zijn.  



Er komt een vraag over de nog op te richten studentencommissie. Vanuit breedtesport zal dit 

worden opgepakt. 

Er komt nog een vraag over het materiaal. De officiële materiaaleisen zijn voor de jeugd soms een 

belemmering voor het meedoen bij grotere wedstrijden. Wil het bestuur nadenken over deze 

kwestie? 

15. Sluiting 

De  voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


