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Verslag Algemene Ledenvergadering H.E.M.A. Bond-Nederland 

 

Locatie: Gymzaal Eerste Jan Ligthartschool, Ringbaan Oost 275 te Tilburg 

Deelnemers: Jerze de Reus, Max van den Ekart, Merlyn Jansen, Cem Ates, Petra Westveen, Gerald 

Nieborg, Bart Jongsma, Oskar ter Mors, Jolanda de Laat, Jos Smeets, Ruud Herrewijnen, Robin Verhoef 

 

Namens Historisch schermgilde Limburg zijn aanwezig: Gilbert van Zeijl, Bor Jaspers 

 

Bestuursleden 

Jan-Chris Plaggemars (voorzitter), Koen de Bruin, Anouk Post, Remco van Gulik, Dirk Maats (verslag) 

 

Bestuursleden afwezig: 

- 

 
1. Opening 

- Jan-Chris Plaggemars opent de vergadering. 

 
2. Agenda 

- Dirk Maats vraagt of er aanvullende agendapunten zijn.  
- Het onderwerp Communicatiecommissie wordt toegevoegd aan agendapunt 6. 
- De Kiescommissie wordt aangesteld: Cem Ates en Jerze de Reus. 

 
Geïnventariseerd wordt wie stemgerechtigd zijn: 

- Jolanda de Laat     namens Bataille  
- Ruud Herrewijnen    namens Zwaard en Steen  
- Merlyn Jansen     namens de Zwaardkring  
- Oskar ter Mors     namens AMEK  
- Bart Jongsma     namens HVN  
- In totaal worden 354 leden vertegenwoordigd. 
- Er zijn geen machtigingen. 
- Langenort, Queensguard, SHS en MARS zijn niet vertegenwoordigd. 

 
3. Mededelingen 
- Jan-Chris Plaggemars deelt mee dat vereniging Ludolph van Ceulen zich officieel heeft aangemeld 

als aspirant lid van de Bond. Ook hebben Historisch schermgilde Limburg (HSL) en de Vechtschool 
laten weten ambitie te hebben om in de toekomst aan te sluiten bij de Bond. 

- Gilbert van Zeijl is namens HSL aanwezig. Hij licht toe dat HSL zo’n anderhalf jaar geleden is gestart 
onder vleugel van de plaatselijke reenactment groep. Inmiddels is het een stabiele club met 17 
leden en ca. 4 aspirant leden. Gelet op de groei wordt overwogen om uit te kijken naar een tweede 
zaal en een tweede trainingsmoment. Qua bezetting is 2/3

de
 ouder dan 35 jaar. Het is een 

gezellige, enthousiaste groep. Bij doorverwijzen van geïnteresseerden naar HSL is email de 
handigste route. Op 8 december heeft HSL een ALV. Dan zal aansluiting bij de Bond aan de leden 
worden voorgelegd. 

- Jan-Chris Plaggemars deelt mee dat Bas de Groot van de Vechtschool verhinderd is. Bas de Groot 
heeft input voor de vergadering gemaild. Die zal op en later moment in de vergadering ter sprake 
komen. 

- Koen de Bruin deelt mee dat hij zich geeft aangemeld als bestuurslid van IFHEMA. De HEMA Bond 
wil aansluiting vinden bij UNESCO en SportAccord. Dit zijn zaken die ook binnen IFHEMA spelen en 
het beste in internationaal verband kunnen worden opgepakt. Mocht Koen de Bruin niet gekozen 
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worden als bestuurslid, dan heeft hij het voornemen om zich via een IFHEMA commissie voor deze 
onderwerpen in te zetten. 

- Gilbert van Zeijl vraagt wat de meerwaarde is van aansluiting bij UNESCO en SportAccord. Koen de 
Bruin licht toe dat aansluiting bij UNESCO bijdraagt aan de waardering van HEMA als cultureel 
erfgoed. Sportaccord gaat over de waardering van de sport en kan bijdragen aan de verdere 
professionalisering van de clubs. In bepaalde gevallen kan aansluiting financieel voordeel 
opleveren, bijvoorbeeld in de vorm van overheidssubsidies. Ook ontwikkelt NOCNSF veel op gebied 
van beleid. Op overkoepelend niveau kun je meeliften met allerlei zaken en hoef je het wiel niet 
zelf uit te vinden. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de omgang met ongewenst gedrag en 
informatieveiligheid. Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat aansluiting bij UNESCO deuren kan 
openen die anders gesloten blijven. Merlyn Jansen geeft als voorbeeld dat soms sprake is van 
speciale verlofregelingen voor activiteiten van officieel erkende sportbonden.  
 
 

4. Vaststelling notulen ALV dd 25 februari 2017 
- Jan-Chris Plaggemars vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige ALV. 
-  Jolanda de Laat merkt op dat op pagina vier staat geschreven dat een nieuw format wordt 

opgesteld voor het financiële jaarverslag. Zij ziet dat format niet bij de notulen. Dirk Maats licht toe 
dat het secretarieel en financieel jaarverslag gepubliceerd zijn op de website van de HEMA Bond bij 
de vergaderstukken van de voorgaande ALV. Het financieel jaarverslag heeft een nieuw format 
waarbij het financieel overzicht van 2016 is afgezet tegen de cijfers van 2015. 

- Jolanda de Laat vraagt of de vacatures voor de functie van vertrouwenspersoon nog openstaan. 
Jan-Chris Plaggemars licht toe dat de vacatures nog niet zijn ingevuld. Wel is contact opgenomen 
met een gegadigde voor deze functie. Idee is om de functie met deze kandidaat verder in te vullen 
en vorm te geven. Zo moet worden uitgezocht wat de communicatielijnen zijn en welke positie de 
vertrouwenspersoon inneemt binnen de Bond: valt de vertrouwenspersoon onder het bestuur of 
neemt deze een onafhankelijke positie in. 

- Er zijn geen verdere vragen. De notulen worden vastgesteld. 
 

5. Bestuurssamenstelling 2018 
Jan-Chris Plaggemars licht toe dat er geen aflopende bestuursperiode is. Daarmee zijn er voor nu 
geen vacatures. Aan de andere kant zijn er komend jaar (eind 2018) wel veel vacatures. Jan-Chris 
Plaggemars roept de clubs en de leden op alvast na te denken wie in de toekomst een bijdrage zou 
kunnen leveren aan de HEMA Bond. 

- Bart Jongsma verzoekt een tijdsindicatie aan de functiebeschrijvingen toe te voegen en deze tijdig 
te publiceren. Actie bestuur  

- Gilbert van Zeijl vraagt waarom niet gekozen is voor een bestuursperiode van vier jaar. Jan-Chris 
Plaggemars licht toe dat gekozen is voor een bestuursperiode van twee jaar met een verlenging 
van twee jaar. De huidige organisatievorm komt voort uit de ontstaansgeschiedenis van de Bond.  
De verschillende aangesloten clubs wilden voorkomen dat één club de mogelijkheid zou krijgen om 
alleen aan de touwtjes te trekken.  

- Max van den Ekart vraagt zich af of een aantal bestuursleden eventueel aan zou kunnen blijven. 
Gilbert van Zeijl onderschrijft dit met oog op de continuïteit. Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat 
idealiter drie van de vijf bestuursleden blijven zitten. In dat geval is er zeker sprake van 
continuïteit. 
 

6. Beleid – vooruitblik naar 2018 
- Jan-Chris Plaggemars licht toe dat de najaars ALV gericht is op het komende jaar. Voordat de 

commissies aan het woord komen om hun plannen toe te lichten geeft hij eerst het woord aan 
Koen de Bruin over de financiën. 
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Financiën 
- Koen licht toe dat op dit moment een probleem speelt rond het innen van de contributie. De Bond 

is overgegaan naar een emailsysteem voor professionele mailings. Nadeel van dit systeem is echter 
dat de helft van de emails niet aankomt of in de junkmail belandt. Het verzoek van het bestuur om 
de machtigingsformulieren in te vullen, tekenen en terug te sturen is bij ca. 50% van de leden 
aangekomen. Op dit moment zijn 150 getekende machtigingen binnen op een totaal van de ruim 
500 leden die de Bond telt.  

- Gilbert vraagt zich af of de contributie niet via de clubs kan worden geïnd. Koen geeft aan dat hier 
bewust niet voor is gekozen. Clubs hadden in het verleden moeite om de contributies te innen bij 
de leden.  

- Koen de Bruin stelt dat de Bond met het huidige mailsysteem niet kan voldoen aan de 
voorwaarden van het incassocontract met de bank. In die voorwaarden staat namelijk dat ieder lid 
twee weken van tevoren op de hoogte moet worden gesteld van een incasso. 

- Koen de Bruin heeft een begroting voor het komende jaar opgesteld met een drietal categorieën. 
De eerste categorie omvat de hoogste prioriteiten (hooguit 33% geslaagde ledenincasso’s), 
vervolgens de middelhoge prioriteiten (rond  50% geslaagde ledenincasso’s) en tot slot de zaken 
die kunnen worden meegenomen als het grootste deel van de contributie (tegen 100%) geïnd kan 
worden. Tot de hoogste prioriteit behoren het in stand houden van de bankrekening, het 
boekhoudprogramma, kosten voor een notaris ten behoeve van het vastleggen van de statuten 
zodat de Bond een volledige rechtspersoon kan worden, de verzekering, de contributie aan 
IFHEMA en een cardprinter (mede vanwege de hoge omloopsnelheid in het ledenbestand). 

- Koen licht toe dat er momenteel nauwelijks reserve in kas is (313 euro). De kosten en baten 
betreffende de audits voor nieuwe toetreders worden buiten dit verhaal gehouden, deze 
auditkosten worden direct verrekend met de bijdrage die hiertoe gevraagd wordt van de aspirant 
leden. 

- Koen legt aan de ALV de vraag voor hoe de inning van contributies naar de 100% kan worden 
gekregen. 

- Jan-Chris licht toe dat het beleid van de Bond nog niet altijd door de clubs wordt opgevolgd. Zo is 
het bij veel clubs nog niet standaard ingeregeld dat nieuwe clubleden ook automatisch de 
machtiging voor de Bond dienen te tekenen.  

- Koen stelt voor in een aantal groepjes uiteen te gaan om te brainstormen over mogelijke 
oplossingen. 

- Max van den Ekart vraagt wat precies de betalingsachterstand is van clubs. Koen de Bruin licht toe 
dat AMEK meerdere jaren achterstand heeft en Queensguard één jaar. 
 
Bespreken input groepjes: 

- Petra Westveen deelt dat met name de meerwaarde van lidmaatschap van de Bond duidelijk moet 
zijn voor de leden. Op moment dat die meerwaarde er is, zullen zij ook meer genegen zijn de 
machtigingen te tekenen. Daarnaast is het van belang dat de Bond de verwachtingen richting clubs 
expliciet maakt: het moet duidelijker zijn wat precies van clubs wordt verwacht, bijvoorbeeld ten 
aanzien van het laten tekenen van machtigingsformulieren. 

- Cem Ates deelt mee dat bijvoorbeeld overwogen kan worden clubs met een bepaald percentage 
niet-betalende leden geen toegang te geven tot evenementen. Dit is bij de schermbond 
bijvoorbeeld heel gangbaar. Ook is het handig om clubs te laten weten welke leden nog niet 
betaald hebben zodat de clubs daar actie op kunnen zetten. Een meer positieve prikkel kan zijn dat 
de Bond probeert ledenkortingen te regelen bij leveranciers/sponsors.  

- Merlyn Jansen vindt het ontzeggen van toegang tot evenementen aan niet betalende leden niet de 
juiste manier. Het is beter de wortel te hanteren dan de stok. 

- Oskar ter Mors pleit vooral voor het persoonlijk aanspreken en najagen van niet-betalende leden. 
Dit zou vooral via clubs moeten gebeuren. Daarbij merkt hij op dat ook sprake is van een 
leerproces. Leden en clubs zijn het nu niet gewend. Dat heeft tijd nodig. 



ALV 19 november 2017 

 

4 

 

- Ruud Herrewijnen stelt voor om gebruik te maken van een soort aangetekende mails of de 
instellingen van de spamfilters aanpassen. Om leden tegemoet te komen zou het handig zijn als 
bijvoorbeeld foto’s van getekende machtigingsformulieren volstaan. Dat bespaart een hoop 
moeite. 

- Merlyn Jansen denkt dat het laten tekenen van de formulieren in de zaal voor of na de training het 
beste werkt. Bart Jongsma suggereert leden niet de zaal te laten verlaten voordat ze getekend 
hebben. 

- Koen de Bruin geeft aan dat hij geprobeerd heeft de instellingen van het mailprogramma te 
wijzigen. Het ontbreekt hem hiervoor echter aan de nodige kennis. 

- Koen de Bruin zal het machtiginsgformulier updaten. Er dienen twee velden te worden 
toegevoegd, namelijk school en geboortedatum. Dan is de inschrijving in het ledenbestand meteen 
compleet. Hij zal een voorbeeld formulier maken. Robin Verhoef vraagt zich af waar de extra 
ledengegevens voor nodig zijn. Jan-Chris Plaggemars licht toe dat dit ook voorkomt uit de eisen die 
NOC-NSF stelt aan ledenadministraties. De Bond blijft echter de stelregel aanhouden dat geen 
informatie wordt verzameld die niet nodig is, het blijft een minimale uitvraag van gegevens. 

- Jan-Chris vat samen dat vooral maatregelen worden genoemd om de huidige praktijk te 
versterken, niet om terug te keren naar de oude situatie. 

- Koen de Bruin ziet wel iets in een webforum waartoe je toegang hebt op basis van je lidnummer. 
- Gilbert van Zeijl vindt het idee van ledenkortingen, bijvoorbeeld bij Zwaard en Volk wel 

aantrekkelijk. 
- Ruud Herrewijnen wijst erop dat niet betalende leden in principe niet verzekerd zijn. Petra 

Westveen denkt dat het helpt om mensen met een voorbeeld verhaal (bijvoorbeeld op de website) 
uit te leggen wat het belang is van de verzekering. 

- Gilbert van Zeijl suggereert dat het vermelden van de contactgegevens van de verzekeraar op de 
ledenpasjes van meerwaarde kan zijn voor de leden. 

- Robin Verhoef stelt voor om de homepage van de website van de Bond wat informatiever te 
maken. 

- Koen de Bruin wil voor het verbeteren van de mailinstellingen graag input ophalen bij mensen met 
een IT achtergrond. 

- Jan-Chris dankt iedereen voor de geleverde input. Hij roept iedereen op om ideeën voor verdere 
verbetering vooral te delen. 
 
Vervolg financiën 

- Koen de Bruin vervolgt zijn toelichting op de begroting.  
- Koen de Bruin legt aan de ALV voor of het een idee is om de eerstvolgende IFHEMA vergadering in 

Nederland te organiseren. Bart Jongsma vraagt zich af of dan overnachtingen moeten worden 
geregeld. Koen de Bruin licht toe dat dit onofficieel kan worden geregeld. Gilbert van Zeijl vraagt 
zich af hoelang zo’n bijeenkomst duurt en of er ook workshops omheen worden georganiseerd. 
Jan-Chris Plaggemars licht toe dat hij bij de vorige IFHEMA vergadering in Hamburg is geweest en 
dat het erg leuk is om met veel internationale gasten te sparren. Jan-Chris Plaggemars vraagt zich 
af hoeveel voor zo’n bijeenkomst gereserveerd moet worden. Koen de Bruin denkt aan 350 euro, 
voor de huur van een gymzaal (dagdeel) en vergaderruimte (een dag). Petra Westveer acht het 
verstandig om eerst de financiën op orde te krijgen en het voorstel een jaar aan te houden. Gilbert 
van Zeijl vult aan dat dan ook tijd is om te zoeken naar een sponsor. 

- Koen de Bruin legt de begroting met de drie scenario’s ter goedkeuring voor aan de ALV. Gilbert 
van Zeijl is van mening dat de trainersopleiding echt hoger geprioriteerd dient te worden. Dat is 
iets wat echt van meerwaarde is voor de leden. Bart Jongsma is het daarmee eens. 

- Jan-Chris Plaggemars stelt voor de trainersopleiding in categorie 2 te plaatsen, bijvoorbeeld ten 
koste van promotiemateriaal en reiskostenvergoeding. Koen de Bruin zal de begroting hierop 
aanpassen. 
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- Gerald Nieborg vraagt zich af waar de begroting van de arbitragecommissie onder gaat vallen. Deze 
begroting heeft wat vertraging opgelopen en valt voor een deel onder promotie en een deel onder 
reiskosten. Koen de Bruin geeft aan dat een deel kan worden afgedekt door categorie 2 en een 
deel door categorie 3. 

- Oskar deelt mee dat AMEK heeft aangegeven dat voor de ledenbijdrage 2016 een factuur wordt 
verwacht. De Bond kan incasso’s sturen voor 2015 en 2017. 

- De begroting wordt in stemming gebracht middels handopsteken. De Kiescommissie stelt vast dat 
alle vijf vertegenwoordigers van de clubs voor goedkeuring van de begroting stemmen. De 
begroting is daarmee vastgesteld. 
 
Commissies 

- Remco van Gulik geeft een inleiding op het onderwerp commissies. Hij licht toe dat hij dit jaar is 
begonnen als een soort verlengstuk van het bestuur richting de commissies. Hij spreekt de 
verwachting uit dat de commissies hun enthousiasme kunnen vasthouden en de plannen die ze 
hebben gemaakt verder zullen uitbouwen het komende jaar. Communicatie blijft daarbij een 
aandachtspunt. Remco wil de komende periode meer energie zetten op de reactiesnelheid van het 
bestuur richting de commissies. Ook is het belangrijk dat de verwachtingen over en weer tussen 
betuur en commissies nog helderder worden. Hierbij is de inzet en commitment vanuit de clubs erg 
belangrijk. Clubs worden regelmatig benaderd om feedback , reviews en andere input. Maar deze 
input komt met moeite los en laat vaak lang op zich wachten. Extra inzet en enthousiasme vanuit 
de clubs is van grote waarde. 

- Remco van Gulik deelt mee dat de commissies hun eigen plannen voor het komende jaar zullen 
toelichten. 
 
Veiligheidscommissie 
Samenstelling: Ynse Segaar (Voorzitter), Jasper Olthof, Max van den Ekart, Michael Snijders, Robin 
Verhoef (contact: Veiligheidcommissie@gmail.com, info: http://www.hemabond.nl/veiligheid) 

- Max van den Ekart vraagt wat communicatie het meeste tegenhoudt. Is dit de feedback vanuit de 
clubs (die niet of laat komt) of is dit de communicatie vanuit het bestuur? Hij wijst op het FOBO 
beleid. Dit is 2016 verstuurd en in oktober 2017 is uiteindelijk feedback ontvangen. Deze vertraging 
is erg jammer en onnodig. 

- Max van den Ekart deelt mee dat de veiligheidscommissie een aantal belangrijke stappen heeft 
gezet op gebied van het certificeren van trainers en audits. Een aantal documenten die hierop 
betrekking hebben zijn online gezet. Hij vraagt of de meeste aanwezigen voor ogen hebben wat in 
die documenten staat. Gilbert van Zeijl geeft aan kennis te hebben genomen van deze stukken.  

- Max van den Ekart vraagt of er vragen zijn omtrent de criteria waaraan instructeurs dienen te 
voldoen voor certificering. Gilbert van Zeijl geeft aan dat hij de criteria heeft vergeleken met die 
van NOCNSF zoals toegepast door de KNAS. En hij vindt de criteria die de veiligheidscommissie 
heeft opgesteld in vergelijking erg mager. Het valt hem op dat niet aan bod komt hoe moet worden 
omgegaan met een wapen. Ook komt de omgang met historische bronnen niet aan bod. Verder 
mist Gilbert van Zeijl het onderwerp stages. Max van den Ekart licht toe dat de criteria met opzet 
zo zijn gekozen. De verscheidenheid aan clubs en de vele invalshoeken waarmee historische 
krijgskunsten worden beoefend maken het niet mogelijk om eenduidige inhoudelijke criteria te 
formuleren. Ruud Herrewijnen vult aan dat de clubs zelf inhoudelijk verantwoordelijk zijn. 

- Merlyn Jansen vindt dat het wel belangrijk is dat toekomstige instructeurs professionaliteit op een 
wapen kunnen laten zien en historische bronnen kunnen interpreteren. Bor Jaspers vraagt zich af 
wie dat dan toetst en waartegen. Merlyn Jansen vindt dat het ontbreken van eenheid in bronnen 
en de toepassing daarvan het toetsen op dit moment onmogelijk maakt. Hij suggereert om op een 
later moment een competitie in te richten met door de Bond goedgekeurde regels, waartegen dan 
getoetst zou kunnen worden.  

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=0l0C3JX%2BzymrllUKYywdOAmLjZiuvgGaMisjkciF8mk%3D&url=http%3A%2F%2FVeiligheidcommissie%40gmail.com
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=HZ9mBO0KYTStSrLJVYGbdMarv5Rmm9vL4ictQcbWTTk%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.hemabond.nl%2Fveiligheid
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- Max van den Ekart vindt dat niet alle instructeurs een evenement hoeven te kunnen organiseren. 
Gilbert van Zeijl vindt het voor een I3 instructeur om evenementen te organiseren, maar denkt dat 
een poule in de zaal organiseren op een veilige manier wel iets is dat van een I2 verwacht mag 
worden. Ook vindt Gilbert dat een I2 best iets over de historie van een wapen en de toepassing 
daarvan zou moeten kunnen vertellen. Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat het bestuur gesproken 
heeft met de veiligheidscommissie en in overleg tot de conclusie is gekomen dat het dieper ingaan 
op historische bronnen en daarmee een les opzetten meer iets is voor een I3. 

- Merlyn Jansen vindt dat er niks mis mee is om een aantal bronnen te noemen waarop lessen 
gebaseerd zijn. Dat mag er wat hem betreft wel bij. Jolanda de Laat vindt het ook handig dat een 
instructeur kennis heeft van het wapen waarin hij lesgeeft. Max van den Ekart wijst erop dat dit 
punt in algemene zin is opgenomen. Merlyn Jansen wijst erop dat sommige scholen niet eens 
gericht zijn op een wapen maar bijvoorbeeld doen aan ongewapend vechten of worstelen.  

- Robin Verhoef vraagt zich in het verlengde van de discussie af hoe iemand gekeurd kan worden als 
iemand met een nieuw / nog onbekend manuscript aan de gang gaat. 

- Gilbert van Zeijl haalt de praktijk aan van de KNAS. Daar is het begeleiden van wedstrijden erg 
belangrijk. Wanneer niet aan wedstrijdschermen wordt gedaan is het niet mogelijk om trainer te 
worden. Jolanda de Laat vindt het op zich niet verkeerd om de insteek van de trainersopleiding 
algemeen te houden. Het doel is een algemeen niveau te creëren.  

- Petra Westveen vindt de discussie wel begrijpelijk. Zij vindt het op zich een goede toevoeging om 
in de trainerscriteria wel iets te zeggen over de historische bronnen en het wedstrijdelement. Al is 
het maar om aan te geven waarom het niet is opgenomen. Max van den Ekart vindt het coachen 
en begeleiden van wedstrijden iets wat thuishoort bij een I3. 

- Oskar ter Mors vraagt zich af of de huidige opzet van de instructeursopleiding niet voldoet 
wanneer deze wordt afgezet tegen de NOCNSF normen. Dit is bij zijn weten gecheckt, de opleiding 
zou moeten voldoen aan de eisen. Gilbert van Zeijl geeft aan dat wanneer de opleiding is getoetst 
en voldoende is bevonden, hij daar wel op kan vertrouwen. 

- Koen de Bruin vindt dat een vaktechnische eis inzake kennis van relevante op HEMA gerichte / aan 
HEMA gerelateerde bronnen op zich makkelijk moet zijn toe te voegen. Max van den Ekart is het 
daarmee eens. Op het moment dat een dergelijke richtlijn in de weg zit kun je hem altijd weer 
aanpassen. 

- Robin Verhoef vraagt zich af hoe het zit met de beoefening van bijvoorbeeld Vikingzwaard. 
Daarvoor zijn niet direct manuscripten te vinden. Oskar ter Mors geeft aan dat een archeologische 
bron ook een bron is. 

- Bart Jongsma vindt dat moet worden nagedacht over wat je als HEMA wil accepteren binnen de 
Bond. Jolanda de Laat ziet wel iets in een soort keuze optie, waarbij de I2 minstens twee van de 
drie elementen dient te beheersen. Bijvoorbeeld geen wedstrijden begeleiden, dan wel bronnen 
interpreteren. Max van den Ekart vindt dat een lastig punt omdat dan niet wordt voldaan aan alle 
gestelde eisen. Koen de Bruin is het eens dat aan alle criteria die genoemd worden ook voldaan 
moet worden.  

- Gilbert van Zeijl vindt dat een bron ook een recent onderzoek kan zijn of een interpretatie van een 
interpretatie. 

- Gilbert van Zeijl vindt het zeker aan te raden voor de doelgroep (beoogde I2) om een bepaald 
aantal uren mee te draaien als zaalassistent  

- Max van den Ekart geeft aan dat is uitgegaan van een competentiegericht toetsingsmodel. Als 
iemand de competenties heeft dan voldoet hij aan de eisen. Het maakt wat dat betreft niet uit 
waar de competenties zijn verkregen. 

- Jan-Chris Plaggemars vraagt aan Max van den Ekart of er nog specifieke zaken zijn die hij over dit 
onderwerp wil bespreken. Max van den Ekart geeft aan dat hij het aspect van de bronnen, de 
technische kant en de stage/coaching zal opnemen met de veiligheidscommissie. 
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- Max van den Ekart geeft aan dat de opzet voor de certificering en certificeringsdag klaar is. Er is 
capaciteit beschikbaar en het is haalbaar om volgend jaar zeker twee keer zo’n certificeringsdag te 
organiseren.  

- Max van den Ekart geeft aan dat nog wel een issue speelt rondom de vraag hoe moet worden 
omgegaan met de huidige instructeurs. Moet iedereen instromen in de I2 opleiding of kunnen 
gevorderde instructeurs ook instromen in de I3 als die beschikbaar is? Het zou een optie kunnen 
zijn om de huidige instructeurs al mee te nemen in de opzet van de I2, maar de 
veiligheidscommissie is daar op tegen omdat de I2 nog niet is uitgekristalliseerd. 

- Gilbert van Zeijl wijst erop dat in dit soort gevallen een grandfather regeling gebruikelijk is. Huidige 
instructeurs dienen hun niveau dan wel aannemelijk te maken en te onderbouwen middels een 
portfolio (in ieder geval voor I3). Op die manier hou je iedereen binnen boord. Voor nieuwe 
instructeurs is het wel aan te bevelen om de opleiding al mee te pakken. Max van den Ekart denkt 
dat I3 via een portfolio prima aantoonbaar te maken is. Bart Jongsma wijst erop dat van tevoren 
duidelijk moet worden gemaakt waar de lat ligt en wat de criteria precies zijn. Jan-Chris Plaggemars 
vindt dat het bestuur daarover een knoop moet doorhakken. Actie bestuur 

- Cem Ates vraagt zich af of niet aan de instructeur kan worden overgelaten om te beoordelen of de 
beoogde I2 aan de criteria voldoet. Max van den Ekart licht toe dat voor nu gekozen is om dit bij 
Jasper en Michael te laten omdat zij het beste op de hoogte zijn hoe de I2 werkt. 

- Max van den Ekart verzoekt de clubs om na te gaan wie geschikte kandidaten zijn voor de I2 
certificering. Per examendag is ruimte voor 8 kandidaten. Daarbij is het wel een voorwaarde dat 
voldoende vechters aanwezig zijn. 

- Jan-Chris Plaggemars wijst erop dat een belangrijk moment is bereikt. Nu wordt bewust een keuze 
gemaakt om te komen tot opgeleide instructeurs. Hij verzoekt de clubs om in hun budgetten 
ruimte te maken voor degenen die de instructeurscertificering willen (en kunnen) maken, zodat zij 
ook in gelegenheid worden gesteld om deze stap te zetten. Hij vraagt de clubs om commitment om 
mee te gaan in deze professionaliseringsslag. Bart Jongsma vindt dat het niet zomaar een 
certificering is die op een dagje uit te behalen is, het moet haalbaar en faalbaar zijn. 

- Max van den Ekart wijst op de consequentie dat wanneer een beoogde I2 geen certificering 
behaalt deze dan ook geen les mag geven. Dit conform de eisen vanuit NOCNSF. Hierop zal worden 
gelet in toekomstige audits.  

- Gilbert van Zeijl wijst erop dat zaalhuur in de begroting voor de I2 certificering niet lijkt te zijn 
meegenomen, hij vraagt daarvoor aandacht. 
 
Audits 

- Max van den Ekart licht toe dat de eerste audit heeft plaatsgevonden, waarna aanpassingen zijn 
doorgevoerd in de opzet. Hij geeft aan welke clubs geaudit zullen worden. Audits van aspirant 
clubs worden in dit schema met voorrang ingepast. Op dit moment worden de audits door Max 
van den Ekart zelf geregeld. In de toekomst is het doel te komen tot een team van auditors. Daarbij 
is het van belang dat clubs niet door hun eigen leden getoetst worden. 
 
Stempelprocedure bij evenementen 

- Max van den Ekart licht toe dat inmiddels redelijk duidelijk is hoe de procedure voor goedkeuring 
van evenementen verloopt. Momenteel wordt gewerkt aan een eerste versie van een 
beslissingsboom voor het goedkeuren van evenementen. Bart Jongsma vraagt in hoeverre rekening 
wordt gehouden met nieuwe Zweedse eisen. Max van den Ekart licht toe dat die worden 
meegenomen, maar dat prioriteit ligt bij de Nederlandse eisen. Remco van Gulik vult aan dat het 
een levend document is dat waar nodig kan worden bijgesteld. 

- Jan-Chris Plaggemars vraagt zich af of het document op de website van de Bond gepubliceerd 
wordt. Bart Jongsma vindt het handig als de clubs zich kunnen vinden in dit document. Robin 
Verhoef stelt voor om voor de komende vergadering input op te halen en het eindvoorstel in de 
komende ALV te presenteren, zodat duidelijk is wat de bedoeling is. Actie bestuur 
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- Gilbert van Zeijl stelt voor om de veiligheidscommissie mandaat te geven om dit document levend 
te houden. Actie bestuur 
 
 
Hoofdletsel app 

- Max van den Ekart wijst op de Hoofdletsel sport app die door Zwaard en Steen wordt gebruikt. Met 
deze app kan snel worden beoordeeld welk type hoofdletsel een persoon heeft opgelopen. Het is 
aan te bevelen wanneer instructeurs deze app op hun telefoon zetten.  
 
Productie 2018 

- Max van den Ekart licht toe dat volgens de planning van de veiligheidscommissie alle clubs in 2018 
één keer geaudit zijn. Ook spreekt hij de verwachting uit dat alle clubs hun evenementen tijdig 
insturen voor de stempelprocedure. Een mailing richting de clubs kan handig zijn. Actie bestuur 

- Robin Verhoef stelt voor om het formulier voor het aanmelden van een evenement op de HEMA 
Bond website te plaatsen. Actie bestuur 

- Max van den Ekart geeft aan dat een nieuwe serie HEMA specifieke EHBO cursussen wordt 
ingepland. 

- Max van den Ekart geeft aan dat er plannen zijn voor een nieuwe competitie. Het gaat om een 
laagdrempelig toernooi voor personen die niet de skills hebben voor een competitie als Swordfish. 
Het tournooi kan prima dienen als proeftuin om zaken uit te testen. Bart Jongsma vraagt zich af of 
topvechters ook mee mogen doen aan dit toernooi. Max van den Ekart geeft aan dat deze niet 
worden uitgesloten, maar doel is wel dat iedereen kan meedoen. 
 

- Jan-Chris Plaggemars dankt Max van den Ekart voor zijn uitgebreide toelichting.  
 

Arbitragecommissie 
Samenstelling: Gerald Nieborg (Voorzitter), Cem Ates, Melle Gerritsen, Linde Simpson (contact: 
Arbitrage@hemabond.nl) 

- Remco van Gulik geeft Gerald Nieborg van de Arbitragecommissie het woord. 
- Gerald Nieborg introduceert de nieuwe commissie. Deze heeft een doorstart gemaakt. Hij wil 

nader ingaan op de plannen voor de komende periode en de speerpunten doorlopen. 
- De focus ligt de komende periode op de jurytrainingen en de certificering voor juryleden, wat een 

eis is vanuit NOCNSF. Vraag is wie de juryleden gaat trainen. Hiervoor is de arbitragecommissie op 
zoek naar samenwerking met de clubs. De arbitragecommissie zal daartoe contact opnemen met 
de clubs. 

- Gerald Nieborg geeft aan dat de arbitragecommissie een vraagbaak wil zijn voor de clubs. Clubs 
kunnen bij de commissie terecht met vragen over regelsets. Het is niet de bedoeling een keurmerk 
voor regelsets af te geven, maar wel feedback te geven als daarvoor vraag binnenkomt. 

- Gerald Nieborg deelt mee dat het de bedoeling is het aantal juryleden en scheidsrechters uit te 
breiden en de beschikbare kandidaten efficiënter in te zetten. Wat daarbij kan helpen is een 
database van mensen die willen jureren, liefst Bondsbreed.  

- Gerald Nieborg geeft aan dat de arbitragecommissie behoefte heeft aan mensen die meedenken 
over de informatie die voor zo’n database moet worden uitgevraagd. Daarbij dient de database 
aan te sluiten bij de richtlijnen die het bestuur daarvoor heeft afgegeven. Met de database zijn nog 
weinig vorderingen gemaakt, het begint net te lopen. Ook heeft de arbitragecommissie behoefte 
aan contactpersonen bij de clubs op jurygebied. De arbitragecommissie zal de clubs voor 
contactpersonen benaderen. 

- Cam Ates vult aan dat gekozen is voor een verdeling in regio’s (noord-midden-zuid) om het 
aantrekkelijker en makkelijker te maken voor clubs om juryleden en scheidsrechters te leveren 
voor evenementen. Bart Jongsma stelt voor om ook samen te werken met de 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=8NL7qGRcHyghCZudFh6%2FgqvtnQ5ssHCDvPJoLqIb6bw%3D&url=http%3A%2F%2FArbitrage%40hemabond.nl
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veiligheidscommissie. De nieuwe competitie kan prima worden gebruikt om nieuwe juryleden en 
scheidsrechters te trainen. Gerald Nieborg geeft aan dat die samenwerking er zeker is. 
 
Historische bronnencommissie 
Samenstelling: Oskar ter Mors (Voorzitter), Bram Verhees, Martin Schol, Gino de Haas, Casper van 
Dijk, Tessa Beukelaar-van Gulik (contact: historischebronnen@hemabond.nl_ 

- Remco van Gulik geeft Oskar ter Mors van de Historische bronnencommissie het woord. 
- Oskar ter Mors licht toe dat de Historische bronnencommissie onlangs is uitgebreid met 2 nieuwe 

leden. Helaas zijn er ook 2 bestaande leden die hun bijdrage hebben moeten terugschroeven 
wegens persoonlijke omstandigheden. Dat maakt dat de bezetting niet aan capaciteit overhoudt. 

- Oskar ter Mors licht de belangrijkste aandachtsgebieden van de Historische bronnencommissie 
toe. Dit zijn het beschikbaar maken van historische bronnen voor leden en het onder de aandacht 
brengen van HEMA bij het grote(re) publiek. Qua planning staan voor komend jaar een aantal 
evenementen op stapel en een aantal kleinere activiteiten.  

- Oskar ter Mors geeft aan dat gewerkt wordt aan stukjes informatieve tekst voor op de website. 
Ook wordt gewerkt aan een bibliografie van HEMA gerelateerde bronnen. Deze zal voorzien 
worden van een index om de doorzoekbaarheid te vergroten (op titel, auteur, type bron). Dit kan 
ook handig zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Gilbert van Zeijl is benieuwd hoe deze 
bibliografie kan worden ingezien. 

- Oskar ter Mors deelt mee dat gewerkt wordt aan een inventarisatie van zwaarden in Nederlandse 
collecties.  

- Oskar ter Mors deelt mee dat volgend jaar een aantal evenementen worden georganiseerd: 
- Het eerste evenement betreft en demonstratiedag bij kasteel Radboud, gerelateerd aan de Groote 

Pier tentoonstelling. Daarbij zullen demonstraties worden gegeven in meerdere wapendisciplines. 
- Het tweede evenement betreft een symposium “Combat in Context” dat bedoeld is om een link te 

leggen tussen de HEMA wereld en de academische wereld. Het gaat om de historische context 
waarbinnen de historische krijgskunsten werden toegepast. Daarbij kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan de sociale en juridische regels die betrekking hadden op de krijgskunsten. Namen van 
sprekers zijn bijvoorbeeld Daniel Jaquet en Reinier van Noort. Voor het symposium kan gebruik 
worden gemaakt van ruimte van de Universiteit Leiden. 

- Gilbert van Zeijl stelt de aanwezigen voor om beslist eens een kijkje te nemen op de TEFAF voor het 
bekijken van antieke wapens die daar te koop worden aangeboden. 

- Gilbert van Zeijl doet de suggestie om bronneninformatie en vergelijkbare content alleen 
beschikbaar te stellen aan betalende leden (bijvoorbeeld via een afgeschermde webpagina). Dat 
maakt lidmaatschap van de Bond aantrekkelijk. 

- Jan-Chris Plaggemars bedankt Oskar ter Mors voor zijn toelichting en de geweldig mooie plannen. 
 
Communicatie 
Samenstelling: Linde Simpson, vacatures (contact: communicatie@hemabond.nl) 

- Anouk Post licht toe dat zij dit jaar specifiek is aangesteld als linking pin vanuit het bestuur richting 
de communicatiecommissie. De communicatiecommissie heeft de afgelopen periode al veel 
activiteiten ontplooit. Zo zijn er interviews gepubliceerd waarbij ook bekeken kan worden hoeveel 
views deze krijgen. Nog steeds zijn er veel plannen. Het ontbreekt echter aan capaciteit. Er is 
dringend behoefte aan nieuwe leden. Anouk Post is op dit moment feitelijk de enige die de 
communicatiecommissie, die zij eigenlijk moet aansturen, invult. Het gaat daarbij niet om enorm 
tijdverslindende taken, maar vooral om meedenken en brainstormen. Een of twee mensen zou al 
heel veel schelen. Oproep aan de clubs is mee te helpen om de commissie weer nieuw leven in te 
blazen. 

- Robin Verhoef geeft te kennen dat hij graag wil helpen met de IT kant. 
 

5. Wat verder ter tafel komt 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=QaLE2LuT4a2IraD58HMWMdSwfkkG%2BCq3eFdlYB7b1TM%3D&url=http%3A%2F%2Fhistorischebronnen%40hemabond.nl
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- Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat het informatiebeveiligingsbeleid van de Bond nadere 
aanscherping  nodig heeft. Gilbert van Zeijl heeft feedback gegeven op het stuk dat de Bond heeft 
opgesteld. Dat geldt ook voor Bas de Groot. Jan-ChrisPlaggemars wil voorstellen of Gilbert van 
Zeijl, Bas de Groot en Robin Verhoef samen een advies willen opstellen voor de Bond hoe moet 
worden omgegaan met informatieveiligheid en privacy, zeker met oog op de komende AVG in 
2018.  

- Max van den Ekart vraagt of dit onderdeel gaat vormen van de veiligheidscommissie. Jan-Chris 
Plaggemars denkt eerder aan een tijdelijke organisatie onder aansturing van Remco van Gulik. 

- Gerald Nieborg vraagt zich af of het is toegestaan data in de cloud op te slaan en te bewerken. 
Robin Verhoef denkt dat dat geen probleem is. 

- Ruud Herrewijnen vraagt zich af of de Bond al heeft gedacht aan een professioneel 
administratiepakket. Koen de Bruin licht toe dat daarvan pas sprake kan zijn als de inkomsten op 
orde zijn. 
 

6. Rondvraag 
- Bart Jongsma vraagt of de vergaderstukken de volgende keer duidelijk kunnen worden toegewezen 

aan de agendapunten. Ook verzoekt hij de vergaderstukken in één pdf beschikbaar te stellen. Actie 
bestuur 

- Petra Westveen stelt voor om bij wijze van promotiemateriaal visitekaartjes met informatie over 
de Bond te maken (als er budget is). 

- Robin Verhoef vraagt wanneer de kascommissie input kan verwachten. Koen de Bruin licht toe dat 
dit pas na 31-12 met de sluiting van het boekjaar mogelijk is. 
 

7. Sluiting 
- Onder dankzegging aan Merlyn Jansen en Zwaardkring voor de gastvrijheid sluit de voorzitter de 

ALV. 

 


