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Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland  

 

De bond bestaat nu twee jaar en daarmee zijn we op een belangrijk punt aangeland. Reden te meer om 

de algemene stand van zaken te bespreken. Vorig jaar stond in het teken van het in algemene lijnen 

opzetten van de bond. Daarin zijn toen grote stappen gezet, maar er waren een aantal zaken die naar 

2016 moesten worden doorgeschoven. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar ook enkele inhoudelijke 

activiteiten geweest. Aan de hand van verschillende paragrafen geeft dit verslag hier een kort 

samenvatting van.  

 

Ledenbestand 

Het bijhouden van een gedegen ledenadministratie is vaak de hoofdtaak van een secretaris. In 2015 

bleek het erg moeilijk om de correcte gegevens te verkrijgen voor een goede administratie. Ook 

gedurende een groot deel van 2016 kostte het verzamelen van die gegevens veel moeite, wat werd 

bemoeilijk door de snelle doorstroom en groei van het aantal beoefenaars. Inmiddels hebben we een 

werkbare ledenadministratie en proberen we bij een aantal clubs door direct contact op te nemen met 

beoefenaars de juistheid van de ons bekende gegevens te verifiëren. Het portaal op de website is 

helaas momenteel nog niet functioneel genoeg om te kunnen gebruiken, waardoor we voorlopig van 

periodieke updates vanuit de geassocieerde clubs afhankelijk blijven.  

 

 

Ledenbestand  Per 1-1-2017 Per 1-1-2016* 

Aantal geassocieerden 9 8 

Aantal aspirant-geassocieerden 1 1 

Aantal leden 457 425 

*Opgave ALV 13-2-2016 

 

 

Communicatie 

Het contact met aangesloten clubs en beoefenaars enerzijds en externe instanties anderzijds bleek ook 

in 2016 weer een belangrijk onderdeel van de bestuurstaken te zijn. Vorig jaar is besloten dat de 

secretaris zich voornamelijk ging richten op officiële communicatie, maildistributie en administratieve 

taken. Alle andere communicatie, ging ofwel via andere bestuursleden of de OCC. In de laatste 

maanden van 2016 is uiteindelijk besloten deze regeling te formaliseren. Een deel van de 

administratieve taken is overgegaan op de penningmeester. De CC (voorheen OCC) is verantwoordelijk 

voor de massacommunicatie naar leden en het brede publiek. Het bestuurslid intern zal zich gaan 

richten op de communicatie tussen de verschillende organen van de bond en het bestuurslid extern zal 

zich gaan richten op de communicatie met externe partijen.  

 

Voor de communicatie richting het grote publiek heeft er de afgelopen tijd een intensieve 

samenwerking plaatsgevonden tussen de CC, het bestuur en de Commissie Historische Bronnen. 

Wederom dit jaar heeft het bestuur gemerkt dat de communicatie naar de leden toe stroef verloopt. 
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De bovengenoemde verdeling van rollen is dan ook mede bedacht om dit te ondervangen. Daarnaast 

zijn we inmiddels als bond in staat om de beoefenaars direct te bereiken Dit haalt voor clubs wat druk 

van de ketel en zorgt er hopelijk voor dat de verzoeken die het bestuur direct aan de clubs richten door 

iedereen spoedig beantwoord worden.   

 

Commissies 

Vroeg in 2016 is besloten dat commissies vanwege de werkdruk niet onder de secretaris konden blijven 

vallen. In eerste instantie is dit neergekomen op de algemene leden van het bestuur, maar ook deze 

regeling was niet altijd even effectief. Vanaf de komende ALV zal de communicatie naar en 

verantwoordelijkheid voor commissies dan ook op het bestuurslid intern neerkomen.  

 

Behaalde doelstellingen 

Bij de ALV van vorig jaar zijn er enkele doelstellingen het jaar 2016 geformuleerd door zowel het 

bestuur als de ALV. Een belangrijk deel daarvan is behaald. Toch moeten er enkele doelstellingen 

worden doorgeschoven naar 2017.  

 

Als eerste prioriteit gold in 2015 het oprichten van de bond. In 2016 is deze lijn doorgezet en heeft het 

bestuur een aantal belangrijke lacunes weten op te vullen. Vooral op het gebied van het ledenbestand 

zijn er vorderingen gemaakt. Ook is de felbegeerde verzekering afgesloten, zodat leden van de bond 

verzekerd zijn tegen ongevallen. Aan de doelstellingen wat communicatie betreft is hard gewerkt, maar 

de vruchten daarvan zullen waarschijnlijk pas in 2017 echt geplukt worden. Wat betreft het contact 

met andere organisaties is ook afgelopen jaar veel gedaan. In samenwerking met KNAS heeft de bond 

demonstraties gegeven bij het NK schermen en bij de Olympic Experience in Scheveningen. Ook heeft 

de bond contacten gelegd met de museumwereld door in samenwerking met het Rijksmuseum van 

Oudheden H.E.M.A. te presenteren bij de zwaardendag rondom de tentoonstelling ‘vlijmscherp 

verleden’. Ook heeft de commissie historische bronnen een lezing bij het museum met aansluitende 

rondleiding georganiseerd. Tot slot is het bestuur, samen met enkele commissies, druk doende geweest 

met het schrijven en controleren van nieuwe reglementen en een HR.   

 

Tegelijkertijd bestond er de ambitie om voor de beoefenaars voor 2015 ledenpassen en verzekeringen 

te regelen. Het bestuur heeft deze ambitie helaas niet kunnen realiseren omdat het verzamelen van de 

daarvoor benodigde gegevens veel meer tijd kostte dan eerst verwacht. Deze doelstellingen stonden 

dan ook hoog op de prioriteitenlijst voor 2016. Zie voor een schematische weergave van de doelstelling 

hieronder: 

 

 

Doelstellingen 2016 Gehaald? 

  

Ledenbestand  

bestand met namen en clubs tbv. inning van 

contributie 

Ja 

Ledenlijst Ja 

Ledenpassen Ja 

Audits deels 
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Verzekeringen  

Verzekering afgesloten Ja 

  

Communicatie   

Logo  Ja  

Huisstijl Nog niet 

Nieuwsbrieven Ja 

Website verbeteren deels 

  

Commissies  

Activiteiten deels 

  

Vergaderingen  

Regelmatige bestuursvergaderingen Ja 

Regelmatige commissievergaderingen Deels  

ALV's Ja 

  

Organisatiestructuur  

Notariële akte Nog niet 

Actualiseren van statuten Ja 

Opstellen HR en aanhangende reglementen Ja 

  

 

In algemene zin zijn er dus grote vorderingen gemaakt bij het opzetten van een goed gestructureerde 

bond. Deze klus is echter nog niet geklaard en deze lijn zal dus in 2017 doorgezet moeten worden. 

Hiervoor verwijst het bestuur naar het beleid voor 2017.  
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Financieel Jaarverslag 

 

Het jaar 2016 stond in het teken van de verdere opbouw van de bond. Ten  behoeve van de 

professionalisering van de ledenadministratie zijn uitgaven gedaan op het gebied van website en 

(webbased) tooling en is overgegaan tot aanschaf van een cardprinter voor het aanmaken van 

ledenpassen. In 2016 kon dankzij het uitstekende voorwerk van de verzkeringscommissie eindelijk de 

eerste premie worden betaald voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de algemene 

sportongevallenverzekering voor alle leden. Op gebied van communicatie zijn gaven gedaan ten 

behoeve van promotiematerialen alsook de ondersteuning van promotie-activiteiten zoals die rondom 

het NK Schermen te Almere en de Zwaardendag van de tentoonstelling ‘vlijmscherp verleden’ in het 

Rijkmuseum voor Oudheden te Leiden.  

 

Zorgpunt blijft de inning van ledencontributie via een aantal clubs. De bond heeft het voornemen in 

2017 over te gaan tot een andere manier van inning waarbij de leden individueel worden gevraagd een 

machtigingsformulier in te vullen. Hopelijk komt daarmee een einde aan de ontstane 

betalingsachterstanden.  

 

De kascommissie heeft naar aanleiding van de kascontrole verzocht om beleid op het gebied van 

achterstallige contributie, bijvoorbeeld door vast te stellen op welk punt sancties worden opgelegd. 

Daarbij valt in het uiterste geval te denken aan royement. Het bestuur zal zich hierover beraden en aan 

de ALV een voorstel voorleggen. 
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1. Jaarrekening 2016 
 

Onderstaande figuur toont de jaarrekening 2016 ten opzichte van de jaarrekening 2015. 
 

  

HEMA Bond-Nederland - Jaarrekening

2016 2015*

Baten

Netto omzet 5.049,30€   1.595,00€   

Ledencontributie 2015 1.050,80€           1.095,00€                 

Ledencontributie 2016 3.320,00€           

Clubbijdrage 400,00€              500,00€                    

Eenmalige aansluitkosten nieuw lid 50,00€                

Overige inkomsten 228,50€              

Lasten

Afschrijvingen 175,00€      

Overige kosten 4.303,03€   118,11€       

Administratie algemeen 50,00€                

Correctie administratie ledentallen 67,00€                

Administratie (cardprinter) 350,00€              

Audit 70,30€                

Historische bronnen 11,98€                

Kosten bankrekening -€                     

IFHEMA - lidmaatschap 133,00€              

IFHEMA - reiskosten 234,60€              14,00€                      

Ledenadministratie (ontwikkeling) 200,00€              

Promotie-materiaal 189,57€              

Promotie-reiskosten 161,94€              

Verzekering 2016 1.566,35€           

Verzekering 2017 1.211,21€           

Website 57,08€                104,11€                    

Totaal overige kosten 4.478,03€   118,11€       

Resultaat 571,27€      1.476,89€   

Rentebaten of lasten 0,71€          -€             

Resultaat 571,98€      1.476,89€   

* Jaarrekening 2015 op basis van vastgestelde ALV afrekening 2015 d.d. 13-2-2016 en input ING rekening

HEMA Bond-Nederland - Balans

Activa 2016 2015* Passiva 2016 2015*

Immateriële vaste activa Eigen vermogen

(Betreft goodwill, octrooien 

e.d.) Niet opgevoerd Niet opgevoerd

Algemene reserve 477,84€                         2.471,19€                

Bestemmingsreserve 500,00€                         1.160,00€                

Materiële Vaste Activa Uitgaven

Inventaris (cardprinter)
350,00€           -€                     4.303,03€                      118,11€                    

Financiële vaste activa Afschrijvingen

Niet opgevoerd Niet opgevoerd

Cardprinter 175,00€                         

Vlottende activa

(Betreft voorraden) Niet opgevoerd Niet opgevoerd

Niet opgevoerd Niet opgevoerd

Vorderingen Kortlopende schulden

(Nog te ontvangen) Niet opgevoerd Niet opgevoerd

Ledencontributie 2015 1.800,00€        1.800,00€            

Ledencontributie 2016 1.355,00€        

Clubbijdrage 2016 50,00€              -€                     

Liquide middelen

Bankrekening (31-12-2016) 52,16€              260,59€               

Spaarrekening (31-12-2016) 1.848,71€        1.688,71€            

Totaal activa 5.455,87€        3.749,30€            Totaal passiva 5.455,87€                      3.749,30€                

* Balans 2015 op basis van vastgestelde ALV afrekening 2015 d.d. 13-2-2016 en input ING rekening
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2. Balans 
 

Onderstaande figuur toont de balans 2016 ten opzichte van de balans 2015. De balans 2015 is 
opgemaakt op basis van de afrekening zoals gepresenteerd tijdens de ALV van 13-2-2016 en de 
gegevens van de ING rekening. 

 

 

HEMA Bond-Nederland - Balans

Activa 2016 2015* Passiva 2016 2015*

Immateriële vaste activa Eigen vermogen

(Betreft goodwill, octrooien 

e.d.) Niet opgevoerd Niet opgevoerd

Algemene reserve 477,84€                         2.471,19€                

Bestemmingsreserve 500,00€                         1.160,00€                

(In de 

bestemmingsreserve 

is rekening gehouden 

met een aantal 

begrote 

voorzieningen, o.a. 

notariskosten.)

Materiële Vaste Activa Uitgaven

Inventaris (cardprinter)
350,00€           -€                     

(Zie de jaarrekening 

voor detaillering) 4.303,03€                      118,11€                    

Financiële vaste activa Afschrijvingen

(Betreft verstrekte leningen, 

waarborgsommen, e.d.) Niet opgevoerd Niet opgevoerd

Cardprinter 175,00€                         

Vlottende activa

Langlopende 

schulden

(Betreft voorraden) Niet opgevoerd Niet opgevoerd

(Betreft langdurende 

schulden zoals 

hyptheken, obligaties, 

leaseschulden e.d.)

Niet opgevoerd Niet opgevoerd

Vorderingen Kortlopende schulden

(Nog te ontvangen)

(Betreft crediteuren 

(instanties of 

personen die geld 

tegoed hebben), 

vooruitontvangen 

subsidiegelden e.d.)

Niet opgevoerd Niet opgevoerd

Ledencontributie 2015 1.800,00€        1.800,00€            

Ledencontributie 2016 1.355,00€        

Clubbijdrage 2016 50,00€              -€                     

Liquide middelen

Bankrekening (31-12-2016) 52,16€              260,59€               

Spaarrekening (31-12-2016) 1.848,71€        1.688,71€            

Totaal activa 5.455,87€        3.749,30€            Totaal passiva 5.455,87€                      3.749,30€                

* Balans 2015 op basis van vastgestelde ALV afrekening 2015 d.d. 13-2-2016 en input ING rekening


