
ALV 7 maart 2015 – HEMA bond Nederland i.o.
Notulen

Aanwezig: 
Voltallig bestuur (Jan-Chris Plaggemars, voorzitter; Ynse Segaar, penningmeester, Matthys 
Kool, penningmeester, notulist; Maurice Booij, algemeen bestuurslid; Koen de Bruin, 
algemeen bestuurslid.

Leden (Clubs, scholen) vertegenwoordigd: Langenort, Zwaardkring, Zwaard&Steen, MARS, 
MSK, AMEK (Mishael later, aanwezig), KDF (Bert later, aanwezig), Noorderwind (Youval 
later, aanwezig). Per club is 1 persoon die het stemrecht uitoefent. Deze is in de 
aanwezigenlijst (personen) aangegeven met de desbetreffende club.

Afwezig: 
Leden: SHS (afgezegd, doet wel mee met de Bond)

Aanwezigen (personen): Maikel van Schaik, Sietske Bouma [MSK], Youval Kuipers 
[Noorderwind], Linde Simpson, Kris Stomphorst, Mark Verschoor, Jasper Olthof [MARS], 
Nicole Konings, Bert Bruijnen [KDF], Merlyn Janssen [Zwaardkring], Cor Kronenburg 
[Zwaard&Steen], Mishael Lopes Cardozo [AMEK], Cem Ates, Nico Noort, Isabel Eken, 
Oskar ter Mors, Anouk Post, Martin Omen, Daan van Rooij [Langenort], Jan-Chris 
Plaggemars, Ynse Segaar, Matthys Kool, Maurice Booij, Koen de Bruin.  

Agenda ALV 

1 Opening, verhindering en volmachten 

       Bond en bestuur  
2 Introductie, verenigingsjaar en bestuursperiode
3 Oprichting en toetreding van nieuwe clubs
- Oprichting Bond
- Historisch Vrijvechten Nederland
4 Vacatures en benoeming: secretaris en financiële commissie

       Plannen bestuur   
5 Begroting en contributies
6 Communicatie en PR
7 Aansluiting IFHEMA en NOCNSF
8 Commissies: plannen en aanmeldingen. Bestuur wil graag een zestal commissies instellen 
die zich gaan bezighouden met de volgende onderwerpen. 
   - Online communicatie
   - Juridische zaken
   - Veiligheid
   - Verzekeringen
   - Arbitrage: jury, scheidsrechters
   - Historische bronnen

       Overig  
9 Door leden aangedragen agendapunten. 



10 Rondvraag
11 Sluiting 

1 Opening, verhindering en volmachten 

Jan-Chris opent de vergadering met voorstelronde.
Blijven eten: 4 personen bij begin vergadering.
Binnengekomen agendapunten bij punt negen, materiaalverzoek.

2 Introductie, verenigingsjaar en bestuursperiode

Introductie:
Jan-Chris geeft de visie van het bestuur op de het doel van de Bond en de rol van het bestuur 
daarin. Deze is enerzijds initiërend/faciliterend en anderzijds adviserend. Hij geeft als 
voorbeeld het recente kamerstuk van Minister Schippers 
(http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/05/oprichting-vechtsportautoriteit-en-keurmerk-
voor-vechtsportscholen.html) inzake de regulering van full contact gevechtsporten. Hoewel 
niet direct voor ons van toepassing illustreert het hoe de rol van bestuur kan zijn. 

Op moment dat bond lid wil gaan voldoen aan de eisen van NOC*NSF en IFHEMA kunnen 
er ook beleidsverplichtingen kunnen ontstaan voor de leden (clubs/scholen). 

Oskar: evenementen vallen ook onder deze regelgeving.
Anouk: deed kickboksen, geeft aan dat daarbij geheugenverlies voorkomt. 
Linde: er is al onderzoek naar gedaan binnen HEMA.
Jan-Chris: beleid zal vastgesteld moeten worden, evt. IFHEMA en NOC*NSF. Moeten goed 
voorbereid zijn.

3 Oprichting en toetreding van nieuwe clubs
- Oprichting Bond
- Historisch Vrijvechten Nederland

Oprichting Bond: 
Jan-Chris: we zijn bond in oprichting, bij notaris offertes aangevraagd voor de 
oprichtingsakte. Bestuur verwacht van de clubs die vertegenwoordigd zijn bij de ALV dat zij 
zich committeren aan alle besproken zaken, zoals de betaling van contributie en het volgen 
van ons beleid. Hiermee wordt ingestemd door aanwezige clubs. Het bestuur is benoemd voor 
twee jaar per 01/01/2015. Na 31/12/2016 (dat wil zeggen, op de daaropvolgende ALV) zal een 
volgend bestuur worden verkozen. 

Toetreding nieuwe clubs: 
Jan-Chris: Het bepalen wat de criteria zijn voor een club om toe te treden, wordt nu en in de 
toekomst bepaald door de ALV. Het bestuur voert uit, wat betekent dat zij aan de hand van die 
criteria bepaalt of een club/groep toegelaten wordt.

De aanwezigen gaan uiteen in groepjes om te brainstormen over de toetredingscriteria. Daarna 
zijn de punten per groep met allen gedeeld. Hieronder een korte impressie.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/05/oprichting-vechtsportautoriteit-en-keurmerk-voor-vechtsportscholen.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/05/oprichting-vechtsportautoriteit-en-keurmerk-voor-vechtsportscholen.html


Groep van Maurice
- Wat is HEMA – voldoet iemand daar aan. Heldere definitie.

o De manier waarmee er met de historische concepten gewerkt word
o Historische onderlegging
o Breed houden langzwaard/rapier
o Commissie opzetten

 Battle of the nations?
 Savate (Frans kickboksen)?

- Wil zich schikken aan regelgeving van de bond
- Veiligheidseisen / toetsing vanuit de bond
- Selectief deurbeleid binnen clubs  scheiding van serieuze sporters en 

“rodewaasfiguren”.
- Rechtspersoon/juridische entiteit. Bestuur/organisatieplan.
- Bond in dienst van leden, niet teveel opleggen. Geen regeltjesmachine.

Groep van Koen
- Kvk registratie, rechtspersoon
- Regelgeving veiligheid
- Verklaring omtrent gedrag trainers
- Huishoudelijk reglement  EHBO
- Training moet gericht zijn op historische bronnen
- Locatie, geschikt en veilig
- Communicatie bond&club, afgevaardigde naar ALV.
- Clubs minimum periode aspirant-lid

o Leren kennen
o Vriendjespolitiek voorkomen

- Regelmatige trainingen, volgens rooster.
 Bond is geen kascontroleur.

Groep van Ynse
- Verantwoord en veilig
- Trainingslocatie  voorstel om alles binnen te houden.

o Anouk geeft aan dat ze contact met politie heeft gehad, privé terrein is oké, 
afgesloten en onbereikbaar.

o Maurice heeft aan dat de bond zich aan de letter van de wet moet houden.
Verschillende districten hebben verschillende meningen.

- Beschermingseisen
- EHBO
- Gedegen instructeurs, didactiek
- Historische onderlegging
- Vertrouwenspersoon bv bij problemen tussen leden en instructeur
- Financieel transparant, mogelijk inzien van financiën

o Club is verantwoordelijk voor eigen administratie, bij eventueel crimineel 
gedrag is bond wel verantwoordelijk, reputatieschade aan de bond. 

- Geen discriminatie, geen seksuele intimidatie  huisregels ed.



Groep van Matthys
- Doelstelling en historische verantwoording.
- Primaire doel moet zijn HEMA en geen andere activiteiten die er weel bij zouden 

kunnen zijn.
- Bronmateriaal verantwoording
- EHBO en veiligheid aan de hand van de eisen van het bestuur.
- Juridische entiteit
- Grootte, minimaal vijf, intentie om te groeien
- Groep moet open zijn voor nieuwe leden en geen gesloten groep zijn.

Na aanhoren van deze punten constateert het bestuur dat er veel overeenkomsten zijn, maar 
ook verschillen. Daarom wordt aan de vergadering voorgesteld om een aparte avond te 
organiseren waarin de discussie een volgende stap kan maken, op initiatief en met 
voorbereiding van bestuur. Dit beleid zal dan direct kunnen worden ingezet en tevens worden 
verankerd in het Huishoudelijk Reglement. Hiermee wordt ingestemd. 

Cor e.a.:  ook de leden zouden moeten worden gecontroleerd op deze criteria. [Audits]
- Mensen bij trainingen langsgaan bij nieuwe clubs.
- Mensen langs bij bestaande clubs. Ook bij bestaande leden.
- Jaarlijkse controle, bij evt problemen half jaar om iets op orde te krijgen.
- Deze kwaliteitscontrole kan bestuur delegeren aan een commissie van de bond.

4 Vacatures en benoeming: secretaris, statutenwijziging en financiële commissie

4.1 Benoeming secretaris

Matthys legt tijdens de ALV de functie van secretaris neer. Hij blijft beschikbaar als algemeen 
bestuurslid. Er is één kandidaat aangedragen voor de functie van secretaris, Oskar. Hiermee 
komt het aantal bestuursleden op zes, indien de ALV hiermee instemt.  

Cor geeft aan dat uitbreiding van het bestuur een grens moet hebben, 5 opgezet, waarom 6?
Jan-Chris voorziet geen andere uitbreidingen.
Cor geeft aan dat bestuur van 5 handiger is.
Mishael geeft aan dat de eigenaar van een school niet in het bestuur zou zitten. Hoe dan dat 
Matthys blijft zitten. Cor beaamt wat Maurice zegt, en geeft aan dat het besturen van de bond 
een prioriteit moet zijn en niet club gerelateerde zaken.
Maurice geeft aan dat bij het ontstaan van de bond gevraagd is of het niet de leiders van clubs 
zouden zijn, morgen in Groningen staat hij zijn voorzitterschap af bij MARS. Dat is dan dus 
geregeld.
Jan-Chris: volgens de statuten is er geen belemmering voor Matthys om in het bestuur te 
blijven ondanks dat hij voorzitter is van een club
Mishael geeft aan dat het in het bestuur blijven van de bond een onzuivere manier van doen 
is. Cor beaamt dit. Beiden geven aan dat ze het niet eens zijn dat een vertegenwoordiger van 
een club ook in het bestuur zit. 
Ynse: geeft aan dat het belangrijk is dat de sport wel toegankelijk blijft en dat het verbieden 
van voorzitters in de club misschien er voor zorgt dat de groei tegen gegaan wordt.
Linde: belangrijk om de ruimte te geven aan mensen die minder belangrijk zijn en het 
bondsbestuur moet niet het clubbestuur vertegenwoordigen.
Anouk: vind dat oprichters van clubs moeten terugstappen als bestuurslid van de bond.



Bestuur schorst de vergadering kort om te overleggen.

Jan-Chris: Matthys heeft besloten zich terug te trekken als bestuurslid. Er liggen dus nu twee 
zaken voor ons: Als eerste de stemming over de kandidaat voor de secretarispositie. Twee, 
bestuur meent, horende de ALV, dat zij een voorstel voor statutenwijziging naar voren dient te 
brengen, zodat de wens van de ALV om geen bestuursleden van leden (clubs/scholen) in het 
Bondsbestuur te hebben, wordt vastgelegd.

Stemming over het benoemen van Oskar als secretaris.

Cem stemt bij volmacht voor Noorderwind. 
Oskar is unaniem aangenomen als secretaris van de bond.

4.2 Ingelast agendapunt, statutenwijziging:
drie opties

1. geen statutaire wijziging
2. Het bestuurslidmaatschap van de Bond is niet verenigbaar met het bekleden 

van de positie van directeur/voorzitter/leider van een (of meer) bij de Bond 
aangesloten leden/clubs/scholen.

3. Het bestuurslidmaatschap van de Bond is niet verenigbaar met het bekleden 
van de positie van directeur/voorzitter/leider of een andere bestuursfunctie bij 
een (of meer) bij de Bond aangesloten leden/clubs/scholen 

Youval geeft aan dat een controlerende groep evt het bondsbestuur kan controleren. Wordt 
meegenomen door bestuur om een standpunt over in te nemen.
Cem: andere mensen die willen kunnen ook van buiten het bestuur van een club in het 
bondsbestuur.
Jasper: bestuurders vanuit een club moeten de mogelijkheid geven om andere clubleden te 
laten groeien.
Merlyn: kleine clubs moeten ook de bond vertrouwen om alles voor ze te regelen. Wordt 
beaamt.
Bert: als een club geen bondsbestuurslid heeft geleverd kan een ander lid van het 
bondsbestuur hen vertegenwoordigen.
Cor: bestuur niet combineren. 
Linde: waarom is de bond perse een vertegenwoordiging. Hoeft niet, daarom hebben de clubs 
stemrecht. ‘Opperhoofd’ is enkel uitgesloten van bondsbestuur, maar bij een eventuele 
stemming moet iemand zich vertegenwoordigen. De eventuele leden stemmen dan of iemand 
zich wel of niet kan inzetten.
Matthys: sommige clubs hebben door hun rechtsvorm geen bestuur maar alleen een 
directeur/eigenaar. Zij zouden hun 'nummer twee' wel voor kunnen dragen terwijl stichtingen 
en verenigingen dat niet kunnen bij optie 3.
Jasper: voorwaarde om iemand voor te dragen voor het Bondsbestuur, zou kunnen zijn dat 
clubs een bestuur hebben 
Youval: je zou een kandidatuurprofiel kunnen opstellen waarin je omschrijft dat equivalenten 
van clubbestuursleden, ook niet kunnen worden voorgedragen, ongeacht de rechtsvorm dus
Bestuur neemt dat mee ter opname in het huishoudelijk reglement.
Mark: kiezen, bestuur club of bestuur bond. Anders kan iemand altijd nog via commissies 
zich inzetten.
Koen: commissies kunnen veel beleidsmatig werk doen.



Sietske: kleine clubs kunnen bij een ALV stemmen, bestuursleden zullen hun club 
vertegenwoordigen en niet de bond.
Anouk: gelijke monniken, gelijke kappen. Zelf kijken of je iets aan kan en daarmee iets kan 
combineren. Dus mensen moeten zelf kijken of ze iets wel of niet willen. 
Kris: eens met Anouk, maar bestuur club moet niet in bondsbestuur.

Stemming:
2 stemmen voor optie 2
5 stemmen voor optie 3
1 onthouding van stemming.

Besluit: optie 3, een algemeen bestuurslid van een club of vereniging kan geen functie krijgen 
binnen het bondsbestuur.

4.3 Benoeming kascommissie
aangemeld, Ruud Herrewijnen en Saskia Rooselaar. 

Cor verteld over Ruud: zit in bestuur van Zwaard&Steen, erg verantwoordelijk man, regelt bij 
Z&S de verzekeringen. 
Ynse over Saskia: Saskia is lid bij Noorderwind en penningmeester bij SHS. Leuke vrouw. 

Vraag vanuit ALV: Wordt gevraagd om verklaring van goed gedrag? Nee op dit moment nog 
niet.
Vraag vanuit ALV: moeten mensen aanwezig zijn waar over gestemd wordt? Nee. Wel wil 
bestuur meenemen voor het Huishoudelijk reglement dat mensen als ze niet zelf aanwezig zijn 
een tekst sturen ter introductie, die dan door het bestuur of een door de kandidaat aangedragen 
persoon kan worden voorgedragen.

Stemming: Ruud Herrewijnen en Saskia Rooselaar worden unaniem ingestemd. 

5 Begroting en contributies

Ynse: Neemt puntsgewijs de begroting door en geeft uitleg. Hij heeft twee punten waarop hij 
vraagt om de meningen van de ALV.  

• Opbrengsten: contributie Wij hebben gekozen voor een twee delig systeem om 1 
verenigingen financieel te betrekken maar 2 ook de leden financieel te betrekken. Dit 
laatste heeft te maken met 2 belangrijke factoren namelijk: weten hoeveel leden er bij 
ons aangesloten zijn. Dit is belangrijk voor NOC-NSF en voor ons om te weten of de 
sport groeit of krimpt. Ten 2e om verzekering af te kunnen sluiten en algemeen sport 
pasjes uit te kunnen geven. Voor het begin willen wij de verenigingen vragen om de 
namen van hun leden door te geven aan ons dan gaan wij zorgen dat er ledenpasjes 
komen. Per vereniging hebben we gekozen voor 50 euro. Mochten we met zijn alle 
kiezen voor een collectieve bestuursverzekering kan dit echter wel gevolgen hebben 
voor de contributie.

• Sponsors en donateurs zijn helder, nu nog geen spraken van.
• Kosten, Kvk, notaris enz vanzelfsprekend. Notaris bedrag staat nog niet vast.
• Bij de ING zal een rekening geopend worden.
• Communicatie – websitebouw. Is belangrijk voor PR en investeren is belangrijk. Ook 

voor communicatie met leden.



• Commissies – gekozen voor beleidsruimte, het is aan commissies zelf om hun 
effectiviteit te bepalen. De bond kan daar eventueel een bedrag voor apart leggen.

• Sportpasjes – om aan te geven bij evt vragen van politie/justitie. Ook voor verzekering
• Verzekering – nog geen concrete conclusies, wordt nog ontwikkeld.
• Reserve opbouw – nu groot bedrag, belangrijk om binnen twee jaar minimaal 1500 

euro in kas te hebben.
• Onvoorziene kosten – nu 15% dus iets meer ruimte om eventuele problemen te kunnen 

tackelen. 

Vragen over contributiesysteem? 

Youval: systeem oké, maar er ontbreken punten binnen de planning, de begroting is nu 
redelijk vast gesteld. vraag is in hoeverre de contributie meer zou moeten worden in de 
komende jaren. 
Jan-chris geeft aan dat opstartkosten van een bond zijn groter dan onderhoud in de komende 
jaren. Het zou kunnen dat er inderdaad veranderingen komen maar het doel is om dat niet te 
doen.
Cem: vraagt of betalende/trainende leden bondscontributie moeten betalen.
Cor: vraagt of de leden aan de bond betalen of dat het via de club gaat.
Jan-Chris: bij veel andere bonden wordt het apart via de bond en via de club geregeld, dit is 
nu voor ons nog niet zo omdat we te klein zijn, eventueel zal het veranderen. 
Youval: noorderwind heeft vechtende en niet vechtende leden. Voor wie moet er betalen. 
Jan-Chris geeft aan dat de bond er voor meer is dan enkel vechtende leden. 
Ynse kapt de discussie af, stelt voor om bij volgende vergaderingen tot een besluit te komen.
Jan-Chris: we zijn er voor meer dan enkel de toernooikant. 
Kris: kent mensen die bij AMEK en Z&S trainen. Moeten die mensen voor beide betalen? 
Mishael geeft aan dat hij niet weet wie bij meerdere clubs trainen. 

Jan-Chris geeft aan dat er voor mensen maar één keer hoeft te worden betaald. Indien een 
persoon lid is bij meer dan 1 club zou dat uit de administratie van de Bond moeten blijken, 
immers alle personen waarvoor is betaald, zijn bekend bij de Bond en krijgen een 
'lidmaatschaps'kaart. In die gevallen stort de Bond een bedrag terug naar de betrokken clubs: 
50% van EUR 10 bij 2 clubs, 67% van EUR 10 bij 3 clubs, etc.
 
Youval: vraagt of het mogelijk is dat leden een primaire club kiezen. 
Jan-Chris: Nee. 
Youval: Hoe zit het met niet-vechtende leden?
Linde: Noorderwind is unieke situatie, maar leden trainen evt bij andere groepen.
Jan-Chris: hier moet nader naar worden gekeken. Bestuur zal hierover overleg voeren met 
Noorderwind.

Cem: vraagt over boekhoudingssysteem. Staat nu nul euro.
Ynse: goede boekhoudingssystemen zijn duur en is nu nog niet nodig.

Sponsor-subsidie bijdragen? Zal door commissies geregeld worden.

Begroting is aangenomen zonder tegen stemmen.

6 Communicatie en PR



Maurice: Communicatie en PR hebben een belangrijke rol in het enthousiasmeren van 
(potentiële) beoefenaren. Dit is een van de doelen van de bond, onder andere de informatie 
deling is iets waar aan gewerkt moet worden. Participatie tussen en vanuit leden zal daarmee 
belangrijk zijn. installeren van korte lijntjes tussen clubs. 

Naar buiten is communicatie van belang, kenbaar maken en helpen. Oa zoeken naar eventuele 
subsidies. Ook onderzoek stimuleren in Nederland, facebookpagina en dergelijke.

Communicatie vanuit de bond naar de beoefenaars loopt momenteel spaak. Bestuur roept 
clubs op om de communicatie van de Bond beter te verspreiden naar hun leden. Wanneer de 
Bond alle e-mailadressen van de beoefenaren heeft zal zij direct met hen kunnen 
communiceren. 

Mishael vraagt over de logo’s van de bond. Jan-Chris geeft aan dat Mishael zelf bij zijn leden 
moet navragen. Mishael geeft aan dat  het logo het gezicht wordt van de bond. Belangrijk dat 
het logo kort en krachtig is, benadrukt dat een zwaard of een leeuw geen toegevoegde waarde 
heeft. Er moet gekeken worden naar de trend, welke nu simpel is. moeten ervoor waken dat 
we geen ‘jaren negentig re-enactment logootje’ hebt. Alle coole bedrijven hebben simpele 
logo’s.

Mishael wil in de commissie om een logo te kiezen. 

7 Aansluiting IFHEMA en NOCNSF 

IFHEMA is ingelicht dat we interesse hebben, de bond wil daar bij allereerst de vergaderingen 
bijwonen. Cor: kosten voor aanmeldingen bij IFHEMA en NOC*NSF moeten meegenomen 
worden in de begroting. 

Ynse: NOC*NSF vraagt dat de bond minimaal 3 jaar bestaat. Daarnaast moet een bond de 
enige bestaande vertegenwoordiger zijn. certificering is belangrijk en zal door NOC*NSF ook 
geëist worden.
Cor/Mishael: kijken wat de toegevoegde waarde is van eventuele andere sportbonden zoals 
een historische vechtsport bond. Oskar: wat nou als NOC*NSF vragen stelt over bv het stuk 
van minister Schippers.

8 Commissies: plannen en aanmeldingen. Bestuur wil graag een zestal commissies 
instellen die zich gaan bezighouden met de volgende onderwerpen. 
   - Online communicatie
   - Juridische zaken
   - Veiligheid
   - Verzekeringen
   - Arbitrage: jury, scheidsrechters
   - Historische bronnen

Koen en Matthys lichten de commissies toe, o.a.: 
online/communicatie belangrijk om dit snel en professioneel te doen.

Liever een officieel kanaal dan via vriend.
Website moet kunnen groeien, hostingsverplaatsen moet 

kunnen.



Comm. Kijkt naar inhoud, zowel website als facebook.
Ook andere social media. Bv Tumblr.
Centraal email adres.

• Linde wil wel in de commissie.

Historische bronnen: platform bieden voor mensen om elkaar hier in te ontmoeten.
Leuke vriendschappelijke manier om verder te komen in de sport.
Club in Enschede heeft oa bronvermeldingen op website, contact 
leggen. Bas de Groot erbij betrekken.

h.e.m.a.bondsbestuur@gmail.com voor aanmeldingen.

Jan-Chris: bij te weinig aanmeldingen zullen commissies samengevoegd kunnen worden.

Verzoek aan de clubs om extra bij hun leden / beoefenaren er op te wijzen dat er allemaal te 
vragen of zij interesse hebben. COMMISSIES DOORMAILEN

9 Door leden aangedragen agendapunten. 

Punt aangedragen voor Bert, samenwerken voor inkoop van trainingsmateriaal. 

Bert: naar zijn mening kom je tot de 1000 euro als je een complete set gear wil kopen. 
Jan-Chris: de Bond heeft geen mogelijkheden behalve als communicatiekanaal. Inkoop via 
online communicatie over verkoop. 
Cor: Z&S is een non-profit organisatie. Dus heeft materiaal aanwezig voor beginnende leden. 
Ziet dit graag ook bij andere clubs. 
Cor: Biedt aan dat bij toekomstige bestellingen van Z&S, een bericht naar andere clubs zal 
worden gestuurd en beoefenaren van andere clubs mogen meeliften. 

10 Rondvraag

Rondvraag:
Vraag over aanmeldingen commissie. Wanneer sluit de inschrijving en kan iemand in meer 
dan één commissie?
Jan-Chris: aanvulling kan hele jaar door en iemand kan in meerdere commissies zitten. Wel 
kan bestuur of de betreffende commissie een maximum aantal commisieleden vaststellen om 
het werkbaar te houden.
Vraag over materiaal, heeft de Bond de ambitie om materiaalrestricties of verplichtingen 
(zoals bescherming) op te leggen? 
Jan-Chris: Nee geeft aan dat er vanuit de bond wel informatie wil verschaffen in de toekomst, 
in de vorm van kennisdeling van ervaren instructeurs. Het is aan clubs en toernooiorganisatie 
(c.q. wedstrijdleiding) om te besluiten welk materiaal voldoet, gegeven de wapens en 
intensiteit.
Youval: Vraag over de ontwikkeling van materiaal of ict binnen Nederland voor HEMA. 
Zoals HEMA-Tournament Manager. De bond zou daar in kunnen helpen.
Bestuur: daar zijn nu nog geen plannen voor. Uiteraard streeft bestuur naar het delen van 
informatie.

11 Sluiting 
Jan-Chris sluit de vergadering om 17:37.



Actiepunten
− Aparte vergaderavond vaststellen voor opstellen lidmaatschapscriteria.
− Besluit nemen over de wenselijkheid van een Raad van Advies (RvA)
− In HR opnemen dat mensen die verkiesbaar zijn zich dienen te introduceren; indien 

niet aanwezig kan een ander hen introduceren.
− Bestuur spreekt met Noorderwind over niet vechtende leden. 
− Leden betrekken bij besluitvorming over logo.

Besluiten
− Aanwezige clubs geven aan lid te willen worden; en zich te committeren aan de 

oprichting van de bond, haar doelstellingen en beleid.
− Leden leveren ledenlijst aan, met daarbij alleen de informatie die nodig is voor 

activiteiten/diensten van de bond (zoals verzekeringen, ledenpasjes, communicatie, 
nieuwsbrieven etc.).

− Voor Orde der Noorderwind apart bekijken of de niet vechtende leden ook meetellen 
voor lidmaatschapsgeld. 

− Mensen die bij meerdere clubs staan ingeschreven betalen maar één keer. Clubs 
krijgen eventueel teveel betaalde contributie naar rato teruggestort.


