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Betreft: notulen Algemene Ledenvergadering 
Nieuwegein, 12/11/2016 
 
Aanwezig: 
Bestuur: Jan-Chris Plaggemars, voorzitter; Oskar ter Mors-Rovers, secretaris (notulist); Koen de Bruin, 
algemeen lid. 
Geassocieerden (Clubs, scholen) vertegenwoordigd: Langenort, Zwaard&Steen, MARS, AMEK, Bataille 
(voorheen Noorderwind), de Zwaardkring, HVN.  
 
Per club is er één persoon die het stemrecht uitoefent. Deze is in de presentielijst (personen) aangegeven 
met de desbetreffende club en in de opsomming bij Leden hieronder, onderstreept. 
Leden: Matthys Kool (HVN), Astrid van Dissel, Jasper Welp, Anouk Post, Ruud Herrewijnen (Zwaard & 
Steen), Martin de Jong, Sander van Eijk, Sandra Belder, Mark van den Berg, Ethan den Boer, Marc Trines 
(Bataille), Ynse Segaar, Mishaël Lopes Cardozo(AMEK), Robin Verhoef, Sjors Belger (Langenort), Max van den 
Ekart (de Zwaardkring), Tosca Beuming,  
 
Bezoekers: Bas de Groot (De vechtschool) 
 
Aspiranten: Perry Nicolaes (Ludolph van Ceulen), Tim Beerens (Ludoplh van Ceulen) 
 
Afwezig: 
Geassocieerden: SHS; Queensguard 
Bestuur: Dirk Maats, penningmeester; Maurice Booij, algemeen bestuurslid 
 

1. Opening 
13:05 
Jan-Chris opent met afmeldingen uit bestuur. De ALV wenst Dirk beterschap. Jan-Chris bedankt Zwaard & 
Steen voor de ruimte. Over 1,5 uur staat er een reces gepland. Er wordt een stemcommissie samengesteld 
uit de leden, Ynse en Linde, die de stemmingen kan begeleiden en de stemmen tellen. 
 
 
 

2. Agenda 
1. Opening 
2. Agenda 
3. Mededelingen 
4. Notulen vorige ALV 
5. Wijziging bestuurssamenstelling 
6. Beleid 2016 
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B. Contributie 

8. Commissies 
9. Hr en reglementen 

A. Wijziging hr 
B. Nieuwe reglementen 

10. Wvttk 
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3. Mededelingen 
Jan-Chris: er zijn ledenpasjes voor elk lid van de Bond.  
Marc: hoe lang duurt het voor nieuwe leden pasjes krijgen? 
Jan-Chris: het is belangrijk dat gegevens goed doorgestuurd worden, want dan kunnen we regelen dat het 
nieuwe lid een pas en verzekering krijgt. 
Marc: en hoe zit het met mensen die geen lid meer zijn? 
Koen: je kan dan de pas doorknippen. 
 

4. Notulen vorige ALV 
 
Jan-Chris loopt de notulen per pagina door 
Robin: ledenadministratie, dat zijn best wel persoonlijke gegevens Iedere club heeft daarvan dus een 
bestand? 
Jan-Chris: soms hebben clubs ook nog meer info bijgehouden. Bijvoorbeeld medische gegevens of de 
beschikbaarheid voor jureren o.i.d..  
Robin: de bond heeft een ledenbestand. Wat doen we voor de dataveiligheid? 
Koen: Dat bestaat uit een speciaal bestand in een beveiligde Dropbox. Naast het wachtwoord op de 
Dropbox is het bestand zelf ook met een wachtwoord beveiligd.  
Robin: maar jullie vragen wel naar het adres van alle leden dus? 
Jan-Chris: daarvoor hebben we twee reden. Dat is ten eerste nodig voor de verzekering. NOC*NSF wil ook 
informatie van onze leden, mochten we ons ooit willen aansluiten. Weverzamelen alleen wat we nodig 
hebben.  
Robin: lang niet iedereen doet dat zo secuur. Kunnen we dit clubs ook opleggen? 
Jan-Chris: De clubs dienen zich uiteraard aan de wet te houden. We willen wel voorzichtig zijn met opleggen 
van zaken daarbuiten. We kunnen op dit vlak uiteraard wel de clubs handvatten bieden.  
Cor: de overheid heeft een website over dataveiligheid. 
Ties: Wat doet de bond hiermee? 
Oskar: we hebben een reglement voor privacy, kijk ernaar en lever feedback. Dat zouden we erg waarderen.  
Linde: Het zou fijn als er informatie voor clubs over dataveiligheid komt. 
 

5. Wijziging bestuurssamenstelling 
Jan-Chris: er zijn vacatures. Oskar en Maurice hebben besloten zich niet verkiesbaar te stellen voor 2017. 
Oskar: Afgelopen augustus ben ik begonnen met een lerarenopleiding Geschiedenis. Dat bevalt erg goed. 
Dat kost echter ook veel tijd, moeite en middernachtelijk gezwoeg om het goed te doen. Ik heb gemerkt dat 
dat mijn werkzaamheden als secretaris niet ten goede komt en dat ik mijn verantwoordelijkheden te vaak 
niet kan waarnemen. Het lijkt me dan ook een goed moment om het secretariaat aan iemand anders over 
te dragen.  
Jan-Chris: voor andere bestuursleden geldt dat bestuursperiode afloopt per januari. We zijn verkiesbaar, 
maar we gaan wel wat schuiven met functies.  
Koen: ik wil graag solliciteren op penningmeester. Ik heb al veel functies gehad binnen verschillende soorten 
besturen. Besturen is voor mij een hobby. Ik heb al zes jaar ervaring als penningmeester. Zo heb ik dat 
gedaan bij mijn studievereniging en mijn reënactmentclub. In al die tijd is mijn enige administratieve misser 
een kwijtgeraakt bonnetje van 63 cent geweest. Voor de rest is mijn functioneren onbesproken. Ik heb wel 
een geheel eigen systeem. Het gaat dus wel op eigen manier, maar wel duidelijk. Mijn plannen voor volgend 
jaar: ledenadministratie. Ik ga van H.E.M.A.-bond de administratie doen. Eerst moeten we die volledig 
maken. Dat wordt het grootste deel van het werk, samen met financieel beleid. 
Jan-Chris: Dirk kan helaas niet aanwezig zijn, en kan niet zichzelf presenteren als secretaris. We krijgen een 
andere rolverdeling. Koen wilde penningmeester worden, secretaris kwam vrij. Dirk heeft idee dat hij nog 
niet klaar is met besturen en hij vindt secretaris een interessante positie. Wil graag aan de slag. Dan voor 
mezelf: afgelopen twee jaar was heel erg leuk. Ik heb genoten van de sociale kanten. Belangrijk is het om 
iets voor mensen te bouwen. Ook onderling was het heel erg leuk. Ik kijk er wel naar uit om met Koen en 
Dirk verder samen mee te werken. Er is veel gedaan, maar de structuur staat nog niet goed genoeg, en daar 
willen we aan werken. Zo zijn er nog geen functieprofielen, noch een bestuursreglement. Dat was nog niet 
direct nodig, maar moet er wel komen. Dit staat nog wel in kinderschoenen: mijn handen jeuken. Ook op 



het gebied van commissies is er veel gedaan, maar ook dat kan nog structuur gebruiken. Aansturing is ook 
nog niet altijd consequent. Ik heb het idee dat we impact hebben, gezien het gemixte gezelschap op de ALV. 
Binnen de HEMA-scene worden de grenzen tussen clubs laag. Het is leuk om elkaar te zien. Bond heeft hier 
rol in. Dat spreekt me heel erg aan. Daarom zou ik er graag nog twee jaar aan vastplakken. Er zijn echter 
geen andere kandidaten.  
Linde: de communicatie moet beter. Er moet een regel komen die voorschrijft dat een maand van tevoren 
een vacaturebeschrijving verstuurd wordt. 
Jan-Chris: we kunnen nu direct mensen mailen. 
Linde: we kunnen ook via Communicatiecommissie werken. 
Jan-Chris: mensen die interesse hadden, waren al lid van z&s, zwaardkring en hvn. Dit heeft als nadeel dat 
we niet aanvulling kunnen krijgen. We hebben nog geen mogelijkheid gevonden. 
Marc: we hebben niet duidelijk gevonden hoe we de vacatures zouden kunnen vullen. 
Cor: ik stel de volgende procedure voor: een skeletbestuur. Oskar en Mauriceblijven op papier tot volgende 
ALV aan als bestuursleden 
Ties: ik wil erop aanhaken: communicatie kan beter, maar die is er wel geweest. 
Jan-Chris: liever willen we twee maanden van tevoren functiebeschrijvingen versturen. 
Linde: Bij sommige clubs gaat het niet even handig. We moeten dus ook social media gebruiken. 
Jan-Chris: dus stimuleren dat clubs ons volgen op facebook. 
Koen: nog een direct punt: we kunnen veel mensen al direct benaderen. Max, kun je aan Merlyn doorgeven 
dat we mailadressen willen hebben? 
Max: ik zal het doorgeven. 
Ynse: deze problemen waren er toen ook al. Op die manier kom je niet verder. 
Oskar: we hebben wel stappen gezet. 
Jan-Chris: mee eens. 
Oskar: we hebben nog een weg te gaan. 
Jan-Chris: groot verschil tussen clubs in registratie. Handig voor de bond als dat meer uniform wordt. 
Cor: zullen we die discussie open gooien? Elkaar aanspreken? 
Koen: gaat gebeuren. Ga ik mensen achter de jas aanzitten. 
Cor: gooi het ook de groep in. 
Jan-Chris: niet mee eens, ik waardeer je aanbod, maar het moet wel onderdeel van structuur worden. Het 
voeren van een goede ledenadministratie door de Bond, moet automatisch goed gaan. 
Cor: is het niet een opstartprobleem? 
Ynse: ik heb de Zwaardkring over dit punt al zes keer aan de lijn gehad. Dat is zorgelijk. Het is ook niet de 
enige club. Iets functioneert dus blijkbaar niet in die club. 
Ties: voor nieuwe leden aan de bond kunnen we er strakker bovenop zitten. Als bestaande clubs kunnen we 
wel druk zetten op clubs die er al bij zitten. Moet wel zaken op orde hebben. Naming and Shaming hoeft 
niet, maar als groep moeten we wel wat druk kunnen zetten. 
Linde: mag best wel in lidmaatschapseisen. Meer awareness bij leden. Als die het weten, kunnen zij ook 
druk zetten. Vanuit communicatiecommissie kunnen we dit. 
Oskar: staat deels in HR, graag straks feedback 
Hier ergens is ook het voorstel gedaan om meer mensen van 1 club toe te staan in het bestuur. Ik weet niet 
meer door wie (Ynse? Linde? Ties?) 
Jan-Chris: kunnen we eventueel ook op auditen. Terug naar het onderwerp: wijziging 
bestuurssamenstelling. Cor had een voorstel. Daar wil ik vast het volgende over stellen. Als ik herkozen 
wordt, en er bij volgende ALV geen aanvulling is, ga ik me ook terugtrekken. Met drie bestuursleden is het 
teveel werk. We kunnen de regel van één persoon per club laten varen en er zijn ook andere denkbare 
oplossingen, dus ergens moet die oplossing gevonden worden, anders gaat het niet. 
Koen: sluit zich daar bij aan. 
Cor: Dat is een zorgelijk punt. Om twee redenen. De aankondiging was laat, maar de regel voor één 
bestuurslid per lid was lastig, dus het is interessant om voor volgende ALV de vacatures duidelijk te 
omschrijven en de regel misschien te wijzigen. 
Jan-Chris: Stemmen? 
Ties: er wordt nu nog niks gedaan aan bovenstaand punt. Niet meer tijd voor doorschuiven. Is het mogelijk 
om deze hele stemming door te schuiven? 



Jan-Chris: ik zie veel handen en wil discussie. Vijf minuten schorsing. 
 
Jan-Chris: ik heb het volgende voorstel. Dan is er ruimte voor discussie hierover. Ons overleg: amendement 
op voorstel wat gedaan is. We willen wel als skeletbestuur door tot februari, maar we willen ondertussen 
wel intern functies kunnen wisselen.   
Ties: dat geeft mogelijkheden voor Dirk als secretaris, maar kan iemand anders later nog ingestemd 
worden? 
Oskar: ja, dat zou erg ongemakkelijk zijn, maar die mogelijkheid bestaat.  
Koen: De statutaire functies zijn op persoonlijke titel gekozen. 
Cor: zolang het in overleg goed kan, graag. 
Ynse: mee eens. Ik wil wel vragen hoe het zit met dubbele clubs. 
Oskar: puntje van orde, we moeten wel een statutenwijziging hiervoor doorvoeren. 
Ynse: dat moeten we dan voor volgende ALV agenderen. 
Jan-Chris: zou het theoretisch mogelijk zijn om ook vijf bestuursleden van zelfde club te hebben? 
Ties: hou het bij twee. Anders word het echt teveel. 
Max: mee eens 
Sjors: Eveneens mee eens 
Marc: ik zit een beetje met de maximum grens. ALV heeft echter wel macht, dus kan in ergste geval een 
bestuur naar huis sturen. Bij Bataille zitten alle actieve mensen al in het bestuur. Grote clubs kunnen meer 
mensen leveren. Zou zonde zijn om een plafond van twee leden te hebben. 
Jan-Chris: een bestuur moet ook worden ingestemd door ALV. 
Linde: er mag nooit een meerderheid van een club zijn. 
Mark: wanneer mensen gekwalificeerd zijn en hun werk goed doen. Waarom niet? 
Koen: ja maar, het nadeel is als er onderling problemen zijn, is het niet altijd even onpartijdig. Eens met 
Linde. 
Ynse: wenselijk is één berstuurslid per club, we kunnen in de statuten aangeven dat er ook andere 
mogelijkheden zijn. 
Sander: mochten mensen denken dat er teveel van één club in het bestuur komen, willen andere clubs 
misschien ook steentje bijdragen. 
Ties: stel dat grootste club vijf bestuursleden heeft, kunnen ze ook met honderd man op een ALV komen. 
We willen een divers bestuur houden. Geen meerderheid of niet meer dan twee.Zo zorgen we misschien 
voor meer initiatief van andere grote clubs. 
Marc: we zitten bij meerdere clubs. Hoe telt dat? 
Jan-Chris: volgens statuten valt dat niet te combineren. Je telt dus als lid van beide clubs voor 
bestuurssamenstelling 
Koen: als het toegestaan is om met twee man zelfde club inbestuur te zitten, kan dat opgelost worden. 
Ties: kan in zo'n geval nog over gestemd worden. 
Linde: goede regel dat er geen meerderheid van een clubs kan zijn, want dat maakt participatie 
reglementair. Dus moeten mensen echt input leveren.  
Lopes: het stimuleert de interactie tussen clubs. 
Koen: grote ALV kan nog steeds gek veel invloed uitoefenen. 
Ties: goed punt. 
Ynse: dit kan gevolgen hebben voor verhuizende mensen. 
Jan-Chris: dat zou volgens huidige statuten niet kunnen. Voorbeeld: als ik opeens bij de AMEK zou gaan 
trainen.  
Lopes: betaal me maar zwart onder tafel. ;) 
Jan-Chris: ook als er dan twee bestuursleden van AMEK in bestuur zouden zitten, lost dit nog niets op. 
Linde: we kunnen het tellen als een halve club? 
Jan-Chris: we moeten nadenken over valkuilen. Twee op vijf lijkt maximum. We gaan hier een goed voorstel 
op schrijven. Komt bij volgende ALV. 
Cor: maak een voorstel, dien het in. 
Oskar: stemming met handopsteking. 
Ynse: statutenwijziging? 
Jan-Chris; volgende ALV 



Sander: is er een interimbestuur? 
Koen: tot aan volgende ALV blijft iedereen voor de vorm aan. Intern schuiven we al wel met taken. Volgende 
ALV zijn alle vijf functies verkiesbaar. 
Ties: stemmen we al over statuten? 
Jan-Chris: we stellen op devolgende ALVeen statutenwijziging voor. Ook als het niet nodig mocht zijn, komt 
de statutenwijziging ter tafel. De volgorde op de volgende ALV zal zijn dat de statutenwijziging voor de 
bestuurssamenstelling aan de orde komt, zodat we in 2017 indien nodig al twee personen van één club in 
het bestuur kunnen hebben. Laten we stemmen. 
 
Oskar legt de procedure uit.  
Stemcommissie neemt de leiding. 
Voorstel unaniem aangenomen. Zes voor. 
 
<korte pauze> 

6. Beleid 2016 
Jan-Chris: Dit punt houden we kort. Evalueren doen we bij volgende ALV. Het kan echter zo zijn dat we het 
belangrijk vinden om te kijken wat van de huidige plannen gedaan is. Vandaar dat we er kort doorheen 
lopen. Belangrijke mijlpalen. Aantal mooie evenementen: NK schermen, Olympic Experience en twee keer 
een evenement met het Rijksmuseum van Oudheden. Elk jaar gaan we naar de General Assembly van 
IFHEMA, zit ook dit jaar weer in de planning. Veel dingen zijn door commissies gedaan. EHBO training vanuit 
de veiligheidscommissie. Er zijn nieuwe clubs bijgekomen. Veel tijd is in de ledenadministratie gaan zitten. 
We hebben in ieder geval een ledenbestand. Er is nog veel werk, maar de basis is er. Veel dingen uit ons 
beleid zijn gedaan, een aantal dingen nog niet. De notariële akte is er nog niet. Er was te weinig geld in kas, 
de  prioriteit was de verzekering. Dit hebben we verplaatst naar 2017. We zijn bezig met het opbouwen van 
de structuur en stukje bij beetje komt het er. 
Koen: de commissies lopen bijvoorbeeld steeds beter. 

7. Beleid 2017. 
Jan-Chris: aansluiting NOC*NSF. Dit vraagt om veel beleid. Klachten, doping, ongewenst gedragetc. We 
moeten aansluiten bij wat sportbonden al hebben en wat de samenleving wil. Dan begeven we ons op een 
heel nieuw terrein, als deALV daarmee akkoord gaat. Dat moet dan ook door bestuur en clubs gedragen 
worden. Di kan voor komend jaar wijzigingen meebrengen. Het zijn niet altijd leuke zaken, maar wel 
belangrijke. Dat gezegd hebbende zijn er vragen specifiek over aansluiting NOC*NSF? 
Cor: misschien moeten we aangeven wanneer het gaat om bond en wanneer om clubs 
Jan-Chris: voorbeeld is het competentieprofiel bestuursleden. Etc. Hier zie je dus dingen waar we het 
komende jaar mee aan de slag gaan. Willen dus op een gegeven moment over 14 maanden die stap maken. 
Kleine bonden gaan soms samen. 
Max: gaat dat moment in vanaf notariële akte? 
Koen: nee. 
Jan-Chris: we willen niet te ver samenwerken met KNAS, want lijkt teveel op wat wij doen. Misschien 
kunnen we met andere kleine bonden samenwerken om bij NOC*NSF te gaan. Lang verhaal kort: komend 
jaar gaan we ons daarop oriënteren. Praten met andere sportbonden, kijken of daar een klik kan zijn. 
Lopes: als bond zijn we dus te klein om bij NOC*NSF te gaan? Er was iets mee? 
Koen: minimum aantal leden is er niet, maar bond moet wel minimum percentage vertegenwoordigen. 
Groter obstakel is erkenning van Sportaccord, want IFHEMA moet dan bij Sportaccord. 
Jan-Chris: het heeft ook een administratieve reden, want sportbonden klagen over NOC*NSF. 
Lopes: NOC*NSF wilde ons toen niet. 
Jan-Chris: we willen ook de weg van cultureel erfgoed (Unesco) bewandelen. 
Koen: België doet dit al. 
Jan-Chris: wil graag verder naar competitieve evenementen. We willen niet in de weg zitten van clubs, maar 
juist samen met clubs evenementen opzetten. We gaan niet direct voor een NK, maar willen evenementen 
om mensen te trainen. Het moet laagdrempelig zijn. Dat is het plan voor komend jaar. 
Ties: ik zal even mijn zegje doen, want ik moet er zo vandoor. We kunnen zeker meer competitieve 
evenementen gebruiken. Er moet echter ook focus op andere evenementen zijn. We moeten oppassen, 
want een NK zoals in zweden zou nu in Nederland prematuur zijn. Een aantal competities is zeker mogelijk. 



Volgend jaar is er weer een beginnerstoernooi. Samen als clubs moeten we een diversiteit aan 
evenementen opzetten. Belangrijk is dat we nu nog niet te ambitieus willen zijn. Nog geen NK. 
Robin: bedoel je dat als je geen NK wilt, je ook geen medailles wilt?   
Ties: Swordfish is een voorbeeld. Het is nooit het officiële EK geweest, maar sommige mensen zien het wel 
zo. Zou ook in Nederland ook kunnen gebeuren en dat is niet erg, maar we willen er nog geen echte titels 
aan verbinden. 
Cor: snap dat jullie dit willen verkennen, maar is dat nu al aan de bond? 
Jan-Chris: goed punt, ik ben nog niet aan uitleg toegekomen. In mijn beleving vragen we clubs om een keer 
per jaar een bijdrage willen leveren. Clubs regelen zaal en bond regelt regelset, inschrijvingen, jury en 
andere benodigdheden. 
Cor: willen we niet ook dat bij scholen leggen? Z&S kan dit namelijk ook al. 
Jan-Chris: voor SHS gaat die vlieger niet op. 
Cor: SHS kan ook bij ons langs. Bond kan dan als mediator optreden. 
Ties: de bond moet stimuleren, zo ook met jurytrainingen. Het is aan clubs om dit te doen, maar de bond 
moet zeker hier een rol in spelen. We moeten wel kijken in hoeverre evenementen van clubs een stempeltje 
van de bond moeten kunnen krijgen. Want als het fout gaat, krijgt de bond hiermee te maken. Stimuleren, 
adviseren. Zoals bijvoorbeeld HEFFAC. Bijvoorbeeld matten voor worstelen. Daar moet bond iets van 
kunnen zeggen. 
Cor: eens 
Linde: vanuit arbitragecommissie: dit is nog niet goed idee, want arbitragecommissie is daar nog niet klaar 
voor. We kunnen nog geen juryleden optrommelen. Het moeten leermomenten zijn, voor naast de 
jurytrainingen. 
Ynse: idee is wel goed met aanvullingen uit ALV. Daarvoor ook nog een ander punt: agenda en jaarkalender 
moeten duidelijker.  
Koen: twee puntjes: ik zie drie stappen: we zijn nog niet toe aan NK. Als eerste moeten we faciliteren, dan 
organiseren, dan pas een NK. Twee: regelsets. We moeten ons niet overal tegenaan bemoeien, maar qua 
veiligheid moeten we dat soms we doen. 
Lopes: er is een manier om dit aan te pakken. ILHG wordt een stichting. Ik wil niet meer 
hoofdverantwoordelijk zijn, maar dit kan misschien met alle losse evenementen? Het is een mogelijkheid 
tot samenwerking. Als bond kunnen we ons dan concentreren op nationale toernooien. We kunnen dan 
samenwerking tussen clubs opzetten en dan focust de bond om professionele zaken en competities. 
Mogelijkheden zijn er genoeg. 
Jan-Chris: goed idee, we schrijven het op. Het is creatief. We willen hier wel een toernooicommissie voor 
instellen. Daarnaast wilden we een jaarkalender maken om de goede spreiding te helpen waarborgen en 
dubbele boekingen te voorkomen. Iemand met nieuw idee kan dan in agenda kijken. Derde punt: 
verzekering, alle evenementen moet daaronder vallen. We gaan twee soorten goedkeuringstrajecten 
inrichten:  

1.  een stempelprocedure voor kleinere ‘standaard’ events: We nemen dan het  gebruikelijke 
sjabloon over van de veiligheidscommissie en is het bestuur (of iemand die hiertoe is 
aangewezen door het bestuur) het ermee eens dat een evenement aan de eisen voldoet, dan 
valt het onder verzekering. 

2.  een beoordeling met een iets langere doorlooptijd voor grotere events.  Andere situaties, daar 
kunnen we eventueel een andere procedure via veiligheidscommissie laten lopen. 
Ideeën/meningen? 

Ruud: je moet hier wel het een en ander in opleggen, dat moet als bond. Kan namelijk niet zo zijn dat een 
van de verenigingen iets organiseert waar de bond niet mee eens is. Er is namelijk een belofte aan de 
verzekeringsmaatschappij gedaan. 
Ynse: als voorzitter veiligheidscommissie wil ik hier wel wat plannen over ontvouwen: we zijn bezig met een 
beslisboom met gangbare regelsets. Daaruit komen minimale veiligheidsvereisten om volgens bond een 
stempel te kunnen krijgen. De beslissing hierover is aan de ALV. Een eerste versie is klaar. 
Robin: als je goedkeuring wil geven als bond, is een standaard beslisboom een heel goed idee. Makkelijk 
voor bestuur en die kan je tonen aan de verzekeraar. 
Ynse: Het zou zo simpel moeten zijn dat bond er niet noodzakelijk bij gehaald zou moeten worden. 
Jan-Chris: je moet tegelijkertijd ook oppassen, want we hebben een heel diverse martial art, dus je moet 



niet dingen op voorhand uitsluiten. 
Sander: moet je niet dingen aanmelden voor cultureel erfgoed? Daar moet je wel over nadenken? 
Jan-Chris: zo bedoel ik het niet. Je moet als sport niet met één enkele regelset verder. 
Cor: er zijn vanuit de verzekering een aantal vereisten. 
Jan-Chris: die zijn er, maar die worden niet exclusief door verzekeraar opgelegd, dat doet 
veiligheidscommissie, dus daar kan je wel op letten. 
Marc: dit gaat puur over competitieve evenementen. We doen ook demo’s, hoe werkt dit dan? In veel 
gevallen valt dat onder verzekeringen. Dit punt is echter niet to the point en wil ik graag later wil bespreken. 
Robin: beslisboom is mooi standaard voor evenementen, zeker voor kleine clubs is dit heel handig. Bij gekke 
dingen kan je het apart bespreken. 
Sander: terugkomend op competitieve evenementen. In hoeverre willen we de Belgen erbij betrekken? 
Jan-Chris: Goede vraag, wat vinden aanwezigen?  
Sander: oke, de Belgen zijn goede vechters. 
Koen: het zou kunnen. 
Cor: De Belgen zijn niet verzekerd, toch? 
Lopes: ik zit nog met mijn eigen verzekering. Vraag me af hoe het gaat. Is bond verantwoordelijk voor alles 
wat mensen doen? Tot welk punt gaat de verzekering? Voorbeeld, iemand wordt in keel gestoken met feder. 
Dat valt onder verzekering? Correct? 
Jan-Chris: ja. 
Lopes: en als verzekering zegt, materiaal defect? 
Ruud: verzekeraar geeft aan dat dit vaak een grijs gebied is. Zolang we als bond maar kunnen aangeven hier 
mee bezig zijn geweest. 
Lopes: ik snap wat je zegt. Maar grijs gebied is problematisch. Dus als iemand problemen maakt is dat ook 
slechte promotie voor je sport. Wij vinden het ook leuk om af en toe de grenzen te verleggen. Is er een 
aanvullende verzekering? Als er dan wat fout gaat, kan het dan ook op de bond afketsen? 
Ruud: wat voor verzekering is dat dan? 
Lopes: sportverzekering bij Nationale Nederlanden. Is wel een ding, want ik ben dan afhankelijk van jullie 
verzekering en ik wil daarvoor liever mijn eigen verzekering houden. 
Ruud: Dit is volgens mij een WA verzekering voor jou / AMEK. Die verzekeringen kunnen naast elkaar 
bestaan dus die kun je het beste door laten lopen. 
Lopes: verzekering voor de AMEK zou ik dan moeten opzeggen. 
Ruud: nee, dat maakt niet meer uit. 
Lopes: oh mooi. Dat kan dus wettelijk? 
Jan-Chris: dit is specifiek voor AMEK, laten we een keer langsgaan bij Ruud? 
Linde: graag door naar ander punt, ivm. tijd. 
Anouk: benieuwd naar de eventuele toernooicommissie. 
Jan-Chris: we moeten er even over nadenken, we hebben veel feedback gehad. Binnenkort gaan we er per 
mail op terugkomen. 
Linde: vacatures naar Linde graag. 
Jan-Chris: Volgend beleidspunt: administratie en contributie. 
Koen: administratie gaat verfijnd worden. Contributie gaan we volgend jaar hopelijk bij de sporters direct 
incasseren. 
Jan-Chris: contributie vaststellen. Voorstel: 10 euro per lid. 
Koen: daarnaast komt er een vast inschrijfformulier voor nieuwe beoefenaars, zodat de bond direct de juist 
informatie krijgt. 
Jan-Chris: de bond krijgt dan alleen het deel dat voor ons relevant is. Dit ligt dan nog wel bij de clubs. 
Lopes: moet dat gemaild worden? 
Jan-Chris: lijkt me een prima optie. 
Cor: ledenadministratie. Er zou ook een portaal op website komen. Het kan dan desnoods door school zelf 
gedaan worden. 
Robin: wordt het een template of vragen jullie alleen maar om dezelfde gegevens? 
Jan-Chris: liefst hebben we wel een template, maar school houdt vrijheid in de opmaak van het formulier. 
Financiën en stemming contributie doen we na commissies. 
Jessica: vraag over contributie: als ik dit jaar contributie betaal, is dat voor volgend jaar? 



Jan-Chris: contributie wordt geïnd over het kalenderjaar. 
Jessica: dat lijkt een beetje krom. 
Jan-Chris:daar is over nagedacht. 
Koen: we gaan automatische incasso voor 2017 en verder doen 
Ynse: houd er rekening mee, dat daar extra kosten aan verbonden zijn. 
Koen: dat gaan we volgende ALV verwerken. 
Astrid: gaat de contributie niet via de club? 
Jan-Chris: nee, de tussenstap kost tijd en maakt het moeilijk, want communicatie en administratie is 
moeilijk genoeg. 
 

8. Commissies 
Communicatiecommissie 
Jessica: op vier post-its heb ik mijn verhaal voor vandaag: de online-communicatiecommissie gaat verder als 
communicatiecommissie. Geen stemming nodig toch? 
Jan-Chris: nee. 
Jessica: we hebben een nieuwe versie van het communicatieplan in de maakt, die is voor de volgende ALV 
klaar. Daarnaast willen we contact met alle vrijwilligers, daarvoor hebben we een facebookgroep. 
Toestemming daarvoor nodig? Nee? Mooi, dan gaan we dat doen. Vacatures gaan we voortaan online 
communiceren. We hebben een plan gemaakt voor een marketingcampagne. Voor de volgende ALVgaan we 
bij clubs op bezoek en uitleggen wat de bond doet en zorgen voor awareness. 
Max: alle clubs of alle zalen? 
Jessica: stuur een mail naar communicatie@hemabond.nl om afspraken te maken 
Lopes: jullie moeten daarover communiceren. 
ALV:lacht. Graag alle zalen. 
Jessica: we geven ons daar drie maanden de tijd voor, we gaan ons best doen. We zijn bezig met website. 
Graag ontvangen we van leden zo veel mogelijk korte berichtjes, over evenementen die geweest zijn, maar 
ook die eraan komen. 
Lopes: hoe lang van tevoren? 
Linde: zo snel mogelijk. Stuur ons zo snel mogelijk een bericht. 
Jessica: ook jaaragenda. Voor december dus een bericht van alle clubs hierover. Ons doel is dat we in januari 
weten wat de agenda wordt. We hebben een Instagram account, graag willen we dat account doorgeven 
om de maand/twee maanden, zodat elke club een bepaalde periode content plaatst. 
Linde: zo krijg je een kijkje bij elke club. 
Jessica: Ik zie een vrijwilliger van Z&S? Mooi. Gewaagde vraag: wij willen ook per vereniging een 
contactpersoon hebben, zodat we als communicatiecommissie met de verenigingen kunnen communiceren 
voor verenigingszoeker, voor flyers en berichtjes en evenementen. 
Jan-Chris: geef dit door aan commissie vandaag, of als ze al weg gaan aan mij. 
Jessica: vraag, hoe moeten we als bond ons vertegenwoordigen? 
Jan-Chris: dit onderwerp duurt waarschijnlijk te lang om op deze vergadering te bespreken. 
Linde: volgende ALV komen we met plan, laten we het er dan over hebben. 
Jessica: we willen ook een keer bondsborrel voor de vrijwilligers organiseren, dan gaan we alleen maar 
leuke dingen doen. 
ALV: bier! 
Jessica: vraagje aan de ALV. Commissies staan op website. Mogen we daarvoor een foto maken? 
Cor: mail dit aan commissies. 
Jessica: we zoeken nog mensen. Maak je teksten, filmpjes vlogs? Graag zoeken we iemand die dit wil doen. 
Daarnaast willen we per club een contactpersoon. 
 
Veiligheidscommissie 
Ynse: sinds vandaag ben ik voorzitter van veiligheidscommissie. We zijn wat stil komen te liggen. We 
schuiven dingen door naar 2017. We zoeken nog drie mensen. Dingen liggen namelijk stil. 28 januari 
hebben we een bijeenkomst om te discussiëren over instructeurscertificatie. Schrijf dat even op. 12:00 uur. 
Linde: voor iedereen toegankelijk? 
Cor: voor instructeurs of mensen met interesse. 
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Ynse: instructeurs hebben wel dingen te zeggen. Ik geef woord het aan Astrid over FOBO [uitschrijven 1e 
keer] 
Astrid: we willen preventieve maatregelen stellen en een professionele houding hebben met een FOBO. We 
moeten groeien door middel van ervaringen. Daarvoor moet er beleid komen. Definities, meldingen en 
contactgegevens. Wettelijk verplicht is de anonimiteit, dit dient alleen voor verbeteren van de veiligheid. 
Samenvatting, alleen aantal incidenten en aard incidenten. We hopen dat we hier mee mensen de 
gelegenheid te geven om meldingen te maken en veiligheid te verbeteren. Beleid en template ligt bij 
communicatiecommissie, die gaan ons helpen om hier een goed stuk ervan te maken. Vragen? 
Max: Sean heeft als zo'n template gemaakt. 
Astrid: ja, die gebruiken we al. 
Ynse: EHBO komt ook meer op website. Stuur mail bij interesse, bij zes mensen gaan we datum prikken. 
Cor: structuur indelen is momenteel lastig om te doen, zeker als dat plenair moet. We gaan aan de slag in 
drie werkgroepen. Materiaal. Opleiding. Gezondheid. (fobo mbti's uitschrijven). Dit willen we ook 
aankondigen op de website en we willen dit met vacatures ook doen. 
Robin: is dat een specifiek e-mailadres? 
Cor: veiligheid@hemabond.nl 
Max: dat beslisboompje, waar valt dat onder? 
Cor: gezondheid 
Ynse: materiaal 
Cor: Haha, het zijn overlappende werkgroepen. Sean Wauters zit ook in gezondheid, want zijn expertise is 
belangrijk, maar hij zit niet in commissie. 
Max: de commissie vergadert nog wel integraal? 
Cor: ja 
Ynse: maandelijks, met wekelijks update. 
 
Arbitrage-cie 
Linde: we zijn een beetje traag begonnen dit jaar, maar we zij goed aan de slag nu. We willen juryleden 
certificeren. We hebbe nu een lijst opgesteld met vereisten voor jury en scheidsrechters. Als tweede willen 
we een database voor jury en scheidsrechters. Dit kunnen we inzetten als iemand mensen nodig hebben 
voor een evenement. Als derde willen we trainingen organiseren. Drie grote trainingen vanuit de bond 
organiseren. 
Koen: opzetten van database. Daarvoor is alleen maar naam, e-mailadres en locatie voor nodig. 
Ruud: dit kan wel een uitbreiding van de ledenadministratie worden. 
Koen: commissie en bestuur moeten hier wel veel van communiceren. 
Linde: we gaan voor minimale gegevens. 
Ruud: geef je toestemming bij inschrijving? 
Jan-Chris: maar dat moet je ook weer administreren, 
Linde: Het bestand is nog niet opgezet. Er komt een mail naar clubs. Met de opmerking dat gegevens 
gedeeld kunnen worden. Ook zorgen we dat er goed met die gegevens omgegaan wordt. 
Cor: wat is dan een organisator? 
Linde: daar zijn we nog niet uit. 
Cor; we hebben al een lijst. We kunnen die lijst mailen. 
Linde: zodra het bestuur die mail verstuurd heeft, kun je hem mailen. 
Ynse: we mogen al blij zijn met iedereen die we kunnen krijgen, dus hoe relevant is ervaring? 
Linde: handig voor wanneer club wil weten wie ervaren is? 
Ynse:waarom clubs mailen? Communicatiecommissie mailen? Dit kan in een Nieuwsbrief. 
Linde: tot die tijd, mail. 
Marc: privacy drama van data. Wordt ingewikkeld. 
Koen: gaan we niet zo doen. Database van arbitragecommissie is minimaal, maar dat ligt dan wel bij de 
commissie. Één iemand beheert dit. Beschermt privacy. 
Marc: maar dit wordt ingewikkeld. 
Jan-Chris: ivm de tijd gaan we graag terug naar het onderwerp 
Robin: alleen open voor bondsleden? 
Linde: ja, eerst wel. Daarna kunnen we gaan nadenken over Belgen. Daar kunnen we dan te zijner tijd ook 
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internationaal gebruik van maken. 
Jan-Chris: vragen? Dankjewel Linde.  
 
Verzekeringscie: geen nadere toelichting. Werk is gedaan. 
 
Commissie Historische Bronnen 
Oskar: Het afgelopen jaar is Bram, onze voorzitter tegen een aantal problemen in de persoonlijke sfeer 
aangelopen. Daarom heeft hij zijn voorzitterschap neergelegd. Hoewel we het afgelopen jaar zeker wat 
interessante dingen hebben gedaan, zoals het museumbezoek en aansluitende rondleiding en lezing, willen 
we het komende jaar meer gaan doen. Tot de volgende ALV zal ik het voorzitterschap waarnemen. Volgend 
jaar willen we op het gebied van onderzoek een database van originelen aanleggen. Daarnaast willen we 
inventariseren wie er momenteel met onderzoek naar manuscripten bezig is. Ook willen we een aantal 
stukjes produceren over de historische achtergrond van HEMA. We willen ook weer twee evenementen 
opzetten.  
Bas: ik heb de website fightschool.eu. Er zijn volgens mij mogelijkheden voor samenwerking. 
Linde: op de website kunnen we volgens mij een overzichtje van ‘wat is HEMA’ plaatsen. 
Koen: als je een database hebt. Is dat ook belangrijk voor veiligheidscommissie? 
Oskar: nee, want het gaat hier om originelen en niet moderne feders.  
Jan-Chris: vacatures? 
Oskar: die sturen we naar communicatiecommissie. 
 

9. Financiën 
Jan-Chris: Dirk is er helaas niet, dus ik zal het namens hem toelichten. Jan-Chris licht eerst de inkomsten toe 
en geeft aan dat contributie waarschijnlijk hetzelfde kan blijven. 
Cor: wie zijn de debiteuren? 
Jan-Chris: AMEK en de Zwaardkring. 
Cor: vertegenwoordigers, ga dit regelen. Want dit kan echt niet. 
Max: Merlyn zei dat alles is overgemaakt. 
Bas: dit moet eigenlijk wel per automatisch incasso. 
Jan-Chris: eigenlijk betalen de leden, maar wordt geïnd via de clubs.  
Bas: ik zou bijdrage clubs ook per automatisch incasso te doen. 
Koen: gaan we naar kijken, is niet evident beter. 
Jan-Chris: gaat verder met uitleg begroting. 
Cor: ligt verantwoordelijkheid audits bij veiligheidscommissie of bij bestuur? 
Jan-Chris; we moeten het hier nog over hebben, dus nu nog bij bestuur 
Cor: de commissie heeft het te druk. 
Jan-Chris: snap ik, er komen vacatures voor. Gaat verder met begroting 
Robin: totale opbrengsten gerealiseerd, komt volgende ALV? 
Jan-Chris: ja. 
Linde: patches, gaan we een volgende batch maken? De communicatiecommissie gaat namelijk langs bij 
clubs en wil misschien wel wat kunnen verkopen. 
Jan-Chris: ja, maar doe dat met een interesselijst. 
Ynse: komt er merchandise op de website? 
Jan-Chris: nee, want we hebben geen voorraad. 
Ynse: maar dan maak je een inschrijflijst. 
Jan-Chris: nog verdere vragen over de opbrengsten? Nee, dan kosten. Hulde aan Ynse en Ruud voor goed 
werk want de verzekeringskosten vielen lager uit. 
Ynse: als er geld over is voor vrijwilligers, meer bier bij de borrel? 
Oskar: ik zie een hele mooie borrel aankomen zo. 
Jan-Chris: gaat verder met financiën. 
Ynse: is er budget voor PR? 
Jan-Chris: nee 
Koen: dat moet er wel in. 
Linde: zeker nu we de communicatiecommissie zijn. Daar willen we wel geld voor, 



Jan-Chris: ook voorbeeld flyers. Communicatiecommissie moet dan wel een begroting indienen. 
Sander: er is blijkbaar geen geld gereserveerd voor toernooien. Een bepaald bedrag is over. Is het daarvoor? 
Jan-Chris: we vragen de club om zaal te bekostigen. De toegang van deelnemers bekostigt het evenement. 
Sander: en als je naar NK toe wilt werken? 
Jan-Chris: dat zien we dan wel. 
Sander: dus geen subsidie? 
Jan-Chris: dat weet ik nog niet. Dan kan eventueel in een stichting. Promofilmpjes zijn ook nog iets waar we 
aan kunnen werken.  
Marc: databases. Ik zie geen IT-budget. 
Jan-Chris: we hebben geld voor website. 
Marc: ja, maar je hebt uiteindelijk wel meer nodig met de ambities van de bond. 
Jan-Chris: we komen nog een heel eind. 
Ynse: de website module is in de maak, maar ligt momenteel stil omdat de programmeur door ziekte is 
uitgevallen. Als er mensen met IT-kennis en programmeerervaring zijn, dan hoor ik het graag: 
Bas: ik wil wel helpen. 
Linde: misschien een idee om dat door een werkgroep IT te laten doen. 
Koen: niet vanuit communicatiecommissie, maar die valt dan onder bestuur. 
Marc: nog een kleine mededelingen: heb historische krijgskunsten.nl geclaimd. Bond mag hem hebben. 
Ding om over na te denken. Is een 10'tje per jaar. 
Linde: is wel leuk. 
Jan-Chris: mooi idee, dank je. Stemming over.  
Ynse: in hoeverre kan dit zonder afrekening? 
Jan-Chris: blijft problematisch. 
Koen: we gaan dit sowieso nog wijzigen. 
Jan-Chris: eerst stemmen over contributie, dan over beleid en begroting. 
Sander: nog een vraag over budget veiligheidscie. Budget voor materiaal? 
Jan-Chris: 100 euro. 
Cor: we gaan uit van wat we hebben. 
Robin: materiaal voor veiligheidscommissie aanschaffen is sowieso niet haalbaar 
Jan-Chris: stemmen over contributie volgend jaar, dan over beleid en begroting. 
Oskar: wil iemand reces voor ruggespraak? 
Astrid: ja. 
Jan-Chris; dan hebben we drie minuten. 
Jan-Chris: contributie blijft 10 euro, voor, tegen, onthouding of blanco. Stemming? Voor 5. tweede voorstel 
is beleid van 2017 en begroting met voorbehoud van wijzigingen.  
Stemcommissie: vijf voor iedereen voor. Hartelijk dank voor vertrouwen. :)  
Koen: als er nog wijzigingen zijn, we kunnen rondsturen en als iedereen het er dan mee eens is, dan nemen 
we het aan. 
Ynse: geen bericht goed bericht? 
Jan-Chris: bij kleine wijzigingen hebben we bestuurlijke speelruimte 
 

10. Hr 
Oskar: geeft procedure aan. Feedback over stuk. 
Sander: HR punt 3 is dit reglement nodig voor elke club? 
Jan-Chris: je kan ook verwijzen naar bondsreglementen. 
Sjors: HEMA specifiekeEHBO. Is dat verplicht? 
Cor: het is een cursus van een dag. Voorstel was om dat verplicht te stellen voor instructeurs. 
Sjors: is dat toen echt besloten? Want vanuit Langenort is daar bezwaar tegen. 
Cor: ja. 
Jan-Chris: nuance. Aangesloten organisatie is tenminste...etc. Als EHBO in orde is, is dat ook goed. 
Nederlands gecertificeerde EHBO diploma is genoeg. 
Sander: ik zie er het voordeel wel van. 
Sjors: dat alles wordt ook bij andere cursussen behandeld. 
Ynse: vraag dit op 28 januari. 



Jan-Chris: vraag over artikel 3? 
Bas: een permanente ledenstop? 
Cor: het gaat om open karakter. Als je een permanente ledenstop hebt, dan ben je geen school. Dan heb je 
ook geen plaats in de bond. 
Koen: maar om praktische problemen is ledenstop geen probleem 
Bas: zou het niet zo dik aanzetten en het loskoppelen. 
Robin: HR 1. A wat voor gegevens? 
Koen: wat we nodig hebben voor administratie of NOC*NSF. 
Robin: waarom zo breed? 
Jan-Chris: we hebben ons nog steeds te houden aan onze reglementen en de wet en de Bond zal dus niet 
om gegevens vragen die de Bond niet nodig heeft. 
Ynse: Robin valt over laatste bijzin. Die mag wat mij betreft eruit. 
Oskar: wijzigt zinsnede. 
Bas: royement? 
Oskar: gaat om vertegenwoordiging. Iemand die geroyeerd is, willen we niet vertegenwoordigen en we 
vertegenwoordigen alle beoefenaars van de geassocieerde clubs.  
Bas: legt uit wat hij doet. Driehoek tussen clubs, bond, en leden gaat bij hem niet op. 
Oskar: procedure royement gaat via tuchtreglement. 
Jan-Chris: tuchtcommissie gaat met club aan de gang en daar is dus de inspraak van de club. 
Max: proces moet duidelijk beschreven staan. 
Oskar: mee eens. 
Max: ALV bepaalt uiteindelijk of iemand royeert bij veel verenigingen. 
Koen: niet altijd zo. Wat je wel vaak hebt is er een commissie van beroep. 
Cor: kunnen we door? 
Koen: dit wordt ook voor clubs stok achter de deur bij leden. 
Robin: HR 6.1. Scherper verwoorden graag? 
Max: overmacht? Kunnen we daar rekening mee houden? 
Oskar: Ik zal het scherper verwoorden. We gaan zo stemmen met uitzondering van artikelen die gewijzigd 
moeten worden. 
Koen. HR 7. Vicevoorzitter. Moeten we die niet definiëren? 
Ynse: vanuit gebruik is secretaris vice-voorzitter. 
Max: HR 7.4 scherper verwoorden. 
Cor: HR 8.2 er moet een tijdlimiet van twee maanden op zitten. 
Bas: is het een idee om motivatie eerst te doen? 
Cor: op HR 8.3 staat wat Bas bedoelt. 
Sander: is niet in overeenstemming met gang van zaken vandaag. 
Cor: ALV kan anders besluiten. 
Cor: HR 8 bestuur benoemt. Doorhameren graag. 
Oskar: is goed. 
Tosca HR 10.3 mist een woord. 
Ruud: HR 12 ongevallen verzekeringen sluit hierbij aan. 
Ynse: HR 13 kunnen we toevoegen dat we onvoorziene situaties uiteindelijk wel opnemen in reglementen? 
Jan-Chris: we willen met dit punt zorgen dat bestuur naar redelijkheid en billijkheid kan handen. 
Robin: is voor leden wel fijn dat leden weten dat iets is gebeurd. 
Oskar: en dat dit in de reglementen is verwoord. 
Max: liever in reglement. 
Koen: dit is wel uitzonderlijk 
Robin; graag wel melding aan ALV. 
Jan-Chris: dat wordt wel onuitvoerbaar. 
Robin: op zich wel goed punt. 
Mark: dit valt gewoon onder dagelijks bestuur. 
 
Tosca: is het niet handig om twee vertrouwenspersonen aan te wijzen? 
Sander: het is handig om man en vrouw te hebben. 



Oskar: Goed idee, dat nemen we over. 
Robin: misschien wel flexibiliteit, als er geen mannelijke vertrouwenspersoon te vinden is.  
Bas: en als issues met de vertrouwenspersoon zijn? 
Oskar: daarom willen we er ook twee doen. 
Koen: voorkeur voor competenties, dit moeten we in de vacature vermelden. 
Er wordt eerst gestemd voor het HR met genoemde wijzigingen:goedgekeurd met vijf stemmen voor. 
Daarna wordt gestemd voor het beleidsstuk Ongewenst gedragmet genoemde wijzigingen:goedgekeurd 
met vijf stemmen voor. 
 

11. Wvttk 
12. Rondvraag: 

Mark: 40 minuten minder dan verwacht? 
Sjors: kan de H.E.M.A.-bond onderzoek doen naar mogelijkheden voor minderjarig wapenbezit. 
Jan-Chris: daar komen we op terug. 

13. Sluiting 17:39 


