ALV 25 februari 2017

Verslag Algemene Ledenvergadering H.E.M.A. Bond-Nederland
Locatie: Gymzaal Rijlands Lyceum, Apollolaan 1, 2341 BA te Oegstgeest
Deelnemers: Martin de Jong, Max van den Ekart, Merlyn Janssen, Matthys Kool, Ynse Segaar, Robin
Verhoef, Mariska Rusche-Adriaansen, Anouk Post, Mishaël Lopes Cardozo
Bestuursleden
Jan-Chris Plaggemars (voorzitter), Koen de Bruin, Oskar ter Mors, Dirk Maats (verslag)
Bestuursleden afwezig:
Maurice Booij
1.

Opening
- Jan-Chris Plaggemars opent de vergadering.
- Jan-Chris Plaggemars vraagt of er aanvullende agendapunten zijn. Dirk Maats noemt twee
extra agendapunten: 1. de door hem verzonden ALV email met de zichtbare mailadressen van
de leden. Voorstel is dit punt te behandelen bij de rondvraag. De ALV stemt hiermee in. 2. De
achterstallige ledencontributie zoals aangegeven door de kascommissie. Op verzoek van de
ALV wordt dit punt behandeld bij het verslag van de kascommissie.
- De Kiescommissie wordt aangesteld: dit zijn Max van den Ekart en Robin Verhoef.
-

Geïnventariseerd wordt wie stemgerechtigd zijn:
Martin de Jong
namens Bataille
Ynse Segaar
namens MARS
Mariska Rusche-Adriaansen
namens Zwaard en Steen
Merlyn Janssen
namens de Zwaardkring
Mishaël Lopes Cardozo
namens AMEK
Matthys Kool
namens HVN
Langenort, Queensguard, SHS zijn niet vertegenwoordigd.

2.
-

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

3.
-

Vaststelling notulen ALV dd 12 nov 2016
Dirk Maats vraagt of er nog opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige keer.
Mariska Rusche-Adriaansen vraagt waar de afkorting FOBO voor staat. Dit blijkt bij navraag te
staan voor “Formulier Ongevallen Bijna Ongevallen”. Oskar ter Mors licht toe dat Astrid over de
passage inzake de FOBO een opmerking heeft gemaakt. Ynse Segaar geeft aan dat Astrid hier nog
op terugkomt. Als Astrid hier nog een schriftelijke reactie op geeft zullen de opmerkingen
meegenomen als ingekomen stuk. Actie bestuur/secretaris
Ynse Segaar zou graag zien dat in het vervolg paginanummers (en eventueel regelnummers)
worden toegevoegd. Actie bestuur/secretaris
De notulen worden vastgesteld.

4.
-

Voorstel wijziging statuten (maximum aantal bestuursleden van één club)
Dirk Maats licht toe dat in de huidige statuten onder artikel 11, lid 2 is opgenomen dat maximaal
één lid per club deel mag uitmaken van het bestuur. Voorstel is om dit aan te passen in maximaal
twee leden per club. Het voorstel komt voort uit de geringe animo voor bestuursfuncties.
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5.
-

6.
-

-

-

-

Merlyn Janssen vraagt zich af het niet makkelijker is om op te nemen dat een club geen
meerderheid mag vormen binnen het bestuur.
Robin Verhoef vindt maximaal twee leden beter. Het als noodoplossing beter bestendig tegen
mogelijke uitbreidingen van het aantal bestuursleden.
Ynse Segaar zou graag in het Huishoudelijk Reglement zien opgenomen dat het wenselijk is (en
blijft) dat één persoon per club deel uitmaakt van het bestuur. Dit zal de volgende ALV worden
aangepast in het Huishoudelijk Reglement. Actie bestuur/secretaris
Het voorstel wordt unaniem aangenomen met handopsteken.
Jaarverslag secretaris
Oskar ter Mors licht het secretarieel jaarverslag toe.
Ynse Segaar vraagt zich af of het ledental ook betrekking heeft op aspirant leden. Oskar Ter Mors
licht toe dat dit niet het geval is.
Ynse Segaar wijst erop dat bij de oprichting sprake was van circa 300 leden. In de stukken staat een
ledental van 457 leden vermeld. Het is leuk dit soort groeicijfers te presenteren.
Extra agendapunt: ALV Email
Mishaël Lopes Cardozo wil graag het onderwerp van de ALV email met de emailadressen van de
leden bespreken. Dit onderwerp wordt nu als extra agendapunt behandeld en niet tijdens de
rondvraag.
Mishaël Lopes Cardozo licht toe dat hij het enorm vervelend vindt dat de mailadressen van de
leden van zijn club voor andere clubs en leden zichtbaar zijn door de bewuste email. Hij ziet het als
een vertrouwensschending en vreest als eigen ondernemer schade voor zijn bedrijf. Bovendien
vormde vertrouwelijke omgang met de mailgegevens voor hem een belangrijke voorwaarde voor
aansluiting bij de Bond. Het bedrijf is zijn broodwinning. Wegens de ernst van de situatie heeft hij
gesproken met een advocaat. Hij vindt bovendien dat de Bond tot nu toe weinig heeft kunnen
waarmaken. Zo vindt hij de verzekering die de Bond voor de leden heeft afgesloten voor hem als
zelfstandig ondernemer erg duur. Mishaël Lopes Cardozo vindt het zeer onprofessioneel dat de
Bond geen gebruik heeft gemaakt van een email programma waarmee voorkomen kan worden dat
mails anders dan in de BCC worden verstuurd. Op dit moment beraadt hij zich op vervolgstappen.
Hij geeft aan dat hij de bond zou kunnen aanklagen, maar daar voor nu vanaf ziet.
Ynse Segaar vraagt of het zou helpen als door het nemen van maatregelen wordt voorkomen dat
zoiets nog gebeurt in de toekomst. Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat een technische oplossing
uitkomst biedt voor de toekomst. Probleem is dat het nu is gebeurd. Dit kan niet ongedaan worden
gemaakt.
Robin Verhoef deelt mee dat hij momenteel vanuit de Veiligheidscommissie een handleiding aan
het opzetten is hoe de Bond op een veilige manier met gegevens moet omgaan.
Oskar ter Mors vindt het goed om stappen te nemen om menselijk falen zoveel mogelijk uit te
sluiten, zeker waar het gevoelige informatie als mailgegevens of opslag van persoonlijke data
betreft.
Mishaël Lopes Cardozo wil dat de Bond maatregelen neemt wanneer blijkt dat clubs aan de haal
gaan met de mailadressen. Misbruik van gegevens mag niet worden toegestaan.
Matthys Kool vindt het een goed idee om ook bij externe organisaties te kijken hoe zij met dit soort
zaken omgaan. Bijvoorbeeld de Schermbond of de Tafeltennisbond. Door daarmee contacten te
leggen kunnen al snel stappen genomen worden om zaken te verbeteren. Matthys Kool geeft aan
dat het buitengewoon vervelend is wat er is gebeurd, maar beter nu dan over vijf jaar. Actie
bestuur
Jan-Chris Plaggemars vindt het zeer waardevol als Robin Verhoef een bijdrage kan leveren aan de
omgang van de Bond met data op technologisch en ethisch vlak. Bijvoorbeeld door het toepassen
van encryptie. Koen de Bruin geeft in dit kader aan dat de ledengegevens op dit moment al in een
versleuteld bestand zijn opgeslagen.
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-
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-

Mishaël Lopes Cardozo vindt dat grotere clubs meer schade te vrezen hebben van de mail met de
emailadressen dan kleinere clubs. Hij denkt dat clubs op subtiele manieren misbruik kunnen maken
van de mailadressen en leden kunnen weghalen. Matthys Kool wijst erop dat de meeste
communicatie plaatsvindt via social media als whatsapp en facebook.
Robin Verhoef stelt voor dat clubs naar elkaar en naar de Bond melding maken van verdachte
mailings. Koen de Bruin vindt het niet handig om clubs direct in te lichten over mailings als er geen
duidelijke aanleiding toe is. Terughoudendheid is hierin gepast. Verzoek is melding van verdachte
mailings in eerste instantie door te geven aan de Bond. Actie clubs
Jaarverslag secretaris - vervolg
Ynse Segaar vindt dat de beschrijving van de stand van de commissies minder bestuurlijk kan. Het
is het interessanter om te lezen wat de doelstellingen van de commissies waren en in hoeverre
deze behaald zijn. Ook is het interessant om te lezen wat bijvoorbeeld de instroom en uitstroom bij
commissies is. Oskar ter Mors geeft aan dat dit punt in het volgende verslag goed kan worden
meegenomen door het nieuwe bestuurslid intern. Actie bestuur/bestuurslid intern
Ynse Segaar zou ook meer toelichting willen zien op de doelstellingen. Wat betekent het als er
staat “ja” of “nee” of “deels”. Oskar ter Mors licht toe dat deels betekent dat er nog aan wordt
gewerkt, maar dat het gewenste resultaat nog niet is behaald.
Met betrekking tot de audits merkt Ynse Segaar op dat de Veiligheidscommissie een schrijven zou
opstellen, maar een tijd heeft stilgelegen. Dit soort informatie zou erbij moeten staan.
In het algemeen zou Ynse Segaar graag zien dat de doelstellingen meer SMART worden
geformuleerd en dat meer cijfermatige informatie wordt opgenomen in het verslag. Te denken valt
aan aantallen nieuwsbrieven, vergaderingen (gepland vs gerealiseerd etc.), geprinte ledenpassen,
etc. Actie bestuur/secretaris
Mariska Rusche-Adriaansen merkt op dat in het najaar ledenpassen zijn uitgedeeld op basis van
informatie die in april is aangeleverd. Oskar ter Mors licht toe dat sommige clubs punctueel zijn in
het verstrekken van informatie en sommige clubs niet. Op dit moment zijn er een aantal
momenten afgesproken waarop clubs informatie aanleveren. De Bond blijft hierin afhankelijk van
de medewerking van de clubs.
Mishaël Lopes Cardozo heeft nog geen ledenpassen gezien. Hij vindt dat de Bond achterblijft met
het tonen van tastbare zaken aan de leden. Leden moeten iets tastbaars hebben. Jan-Chris
Plaggemars geeft aan dat het (te) langzaam gaat, maar dat het aanmaken en verspreiden van de
ledenpassen wel in gang is gezet. Mishaël Lopes Cardozo vindt dat de Bond ook al eerder had
moeten langsgaan bij de clubs. Hij vindt dat tegenover de 10 euro contributie wel iets mag staan.
Oskar ter Mors verwacht dat het komend jaar beter zal gaan met de registratie van leden en het
aanmaken van passen.
Matthys Kool geeft aan dat betaling van de contributie in de toekomst via de leden gaat en niet via
de clubs. Hij stelt voor dat de Bond twee maanden voor het aanmaken van ledenpassen de
ledeninformatie dubbelcheckt met de clubs zodat correcte passen worden aangemaakt. Hij
reageert richting Mishaël met de opmerking dat op de afgelopen ALV is aangeven dat de Bond
meer moet communiceren en zichtbaar moet zijn richting de leden en dat daar vervolg aan is
gegeven. Daarbij merkt hij op dat hij communicatie die betrekking heeft op de Bond altijd zelf ook
meedeelt aan het begin van de training, zodat het bij de leden bekend is.
Oskar ter Mors wijst erop dat de Bond nog niet zo ver is als twee jaar terug was beoogd. Er is de
afgelopen periode al wel een en ander gerealiseerd, terwijl er met niets is begonnen. Het ging
allemaal wel moeizamer dan verwacht.
Mishaël Lopes Cardozo geeft aan dat het zijns inziens onrealistisch is om nog achterstallige
ledencontributie te innen, zeker van twee jaar geleden. Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat de
ledencontributie een ALV besluit is geweest waar AMEK vertegenwoordigd is geweest. Ynse Segaar
licht toe dat in de ALV van februari nog een voorstel is gepasseerd om de contributie van 10 naar 5
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6.
-

7.
-

euro te verlagen omdat minder vorderingen waren gemaakt dan gehoopt. Dit voorstel is toen door
de ALV afgewezen.
Mishaël Lopes Cardozo moet de vergadering verlaten. Robin Verhoef zal de AMEK in de ALV verder
vertegenwoordigen.
Het jaarverslag van de secretaris wordt vastgesteld met inachtneming van de gemaakte
opmerkingen.
Verslag Kascommissie – verkiezing nieuwe Kascommissie
Dirk Maats geeft aan dat de Kascommissie de financiële administratie heeft geaccordeerd. De
Kascommissie is zelf niet aanwezig om de controle toe te lichten. Wel kan aan de ALV een
bevestiging per email worden overlegd.
Ynse Segaar verzoekt of de Kascommissie in het vervolg hetzij aanwezig kan zijn hetzij een
schriftelijk verslag opstelt voorafgaand aan de ALV. Dit kan ook worden opgenomen in het
draaiboek voor de ALV. Actie bestuur
De huidige Kascommissie, bestaande uit Ruud Herrewijnen en Saskia Roselaer, wordt onder
dankzegging van de ALV gedechargeerd.
Ynse Segaar en Robin Verhoef worden door de ALV verkozen tot nieuwe kascommissie voor een
periode van 2 jaar.

-

Financieel Jaarverslag
Dirk Maats licht het financiële jaarverslag toe. Groot zorgpunt, waarop ook is gewezen door de
Kascommissie, is het punt van de achterstallige ledencontributies
Matthys Kool vindt het opmerkelijk dat het punt van de achterstallige ledencontributie nog niet tot
een oplossing is gekomen vanuit de betreffende clubs. Hij vindt het niet terecht dat clubs doen of
de Bond hen iets oplegt terwijl het voorstel vanuit de clubs zelf afkomstig is.
Ten aanzien van de balans wordt verzocht de post “printer” nog op te voeren bij de vlottende
activa, de posten vlottende en vaste activa om te draaien en de balans daarop aan te passen. JanChris Plaggemars stelt voor om een nieuw format op te stellen waarin ook de cijfers van 2015
kunnen worden meegenomen. Dit aangepaste format zal met het verslag ter informatie worden
meegestuurd. Actie bestuur/penningmeester
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen wordt het financiële jaarverslag vastgesteld

8.

Verslag Commissies

-

-

-

-

Veiligheidscommissie
Ynse Segaar licht toe dat de Veiligheidscommissie de afgelopen drie á vier maanden heeft
stilgelegen. Organisatorisch draaide de commissie niet goed, er waren te weinig actieve leden. Nu
zijn er drie nieuwe leden. De train de trainersessies worden verder uitgewerkt. Er is een mail
uitgegaan voor feedback. Verzoek aan de clubs (en de leden) is hierop vooral input te leveren.
Mariska Rusche-Adriaansen verzoekt met name om feedback van de clubs die aanwezig waren.
Actie clubs
Mariska Rusche-Adriaansen licht toe dat momenteel één keer per maand wordt vergaderd via
skype. Zie ziet vragen graag tegemoet.
Robin Verhoef is geïnteresseerd in privacy en databeveiliging. Hij is bezig met onderzoek om
inzichtelijk te maken wat wettelijk is voorgeschreven en hoe de Bond moet doen om daaraan
gehoor kan geven. Persoonsgegevens die door zwaardvechtclubs worden verzameld zijn
belangrijke en privacygevoelige gegevens die goed beveiligd moeten worden. Actie Robin Verhoef
Arbitragecommissie
Koen de Bruin geeft aan dat de Arbitragecommissie veel werk heeft verzet, zeker op gebied van
jurytrainingen. Helaas zijn nog veel van de gestelde doelen niet bereikt. De Arbitragecommissie is
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9.
-

in de huidige vorm opgeheven. Momenteel wordt nagedacht hoe de commissie beter kan worden
vormgegeven. Waarschijnlijk zal de commissie een strakker mandaat krijgen. Wordt vervolgd. Actie
bestuur. Zwaard en Steen is bijvoorbeeld heel actief geweest in jurytrainingen. Daar wordt nog
sterk op geleund. Wat Koen de Bruin graag had willen zien is een database van juryleden zodat
gemakkelijk een ready pool van juryleden kan worden gevormd waaruit kan worden geput bij de
organisatie van evenementen.
Ynse Segaar vraagt zich af of het nodig is dat de Bond zich met jurytrainingen bezig houdt als
Zwaard en Steen al zo actief is. Jan-Chris Plaggemars stelt dat Zwaard en Steen als club juist goed
bezig is. Mariska Rusche-Adriaansen vindt het daartegen belangrijk dat in de toekomst meer vanuit
de Bond en/of vanuit andere clubs georganiseerd gaat worden zodat Zwaard en Steen niet meer
als trekker hoeft op te treden op dit gebied. Matthys Kool vindt het goed om dit meer via de Bond
te laten verlopen. Hij ziet er het nut zeker van in en hoopt dat andere clubs een voorbeeld nemen
aan Zwaard en Steen. Jan-Chris Plaggemars wijst erop dat MARS ook actief is op gebied van
jurytrainingen. Hij ziet zeker behoefte voor datgene waarmee de Arbitragecommissie bezig is.
Koen de Bruin geeft aan dat veel zaken gelukt zijn en dat lering wordt getrokken uit zaken die niet
zijn gelukt. Matthys Kool geeft aan dat hij graag adviserend wil bijspringen waar nodig.
Communicatiecommissie
Jan-Chris Plaggemars deelt mee dat de Communicatiecommissie uit twee heel actieve leden
bestaat, waaruit veel goede ideeën naar voren komen zoals de afgelopen HEMA Awareness
Campagne. Omdat er echt te weinig actieve leden zijn is de functie van Bestuurslid extern
ingesteld. Dit bestuurslid gaat permanent op communicatie inzetten. Ook de commissie kan nog
goede mensen gebruiken. Jan-Chris Plaggemars roept de clubs op om vooral capabele kandidaten
naar voren te schuiven. Matthys Kool roept in dit kader de clubs op om ook vanuit de clubs zelf
aandacht te geven aan communicatie van de Bond. Actie clubs
Koen de Bruin zou graag per club een aanspreekpunt zien van waaruit informatie vanuit de clubs
richting de Bond wordt doorgezet. Verzoek aan de clubs is zo’n persoon aan te wijzen. Actie clubs
Historische Bronnen
Oskar ter Mors deelt mee dat de Commissie Historische Bronnen kan terugblikken op een aantal
aardige activiteiten. Zorgpunt is dat Oskar ter Mors zelf in de organisatie van die activiteiten een
grote rol heeft gespeeld. De overige commissieleden hadden vaak weinig tijd. Een commissielid is
onlangs gestopt waardoor er een vacature is ontstaan. Oskar ter Mors roept op zijn beurt de clubs
op om de leden te wijzen op de vacature. Daarbij verzoekt hij clubs ook aan te geven wie binnen de
clubs bezig is met onderzoek naar bronnen en het organiseren van activiteiten/evenementen die in
het verlengde van de Commissie Historische Bronnen liggen. De clubs kunnen hiertoe contact
opnemen via Oskar ter Mors via historischebronnen@hemabond.nl. Actie clubs
Verzekeringscommissie
Jan-Chris Plaggemars licht toe dat de Verzekeringscommissie uitstekend werk heeft verricht en is
opgeheven nu de doelstelling is bereikt.
Juridische Commissie
Jan-Chris Plaggemars deelt mee dat Micha Morales, van huis uit jurist, heeft toegezegd voor de
Bond te willen optreden als juridische vraagbaak. Via de Bond kan met hem contact worden
opgenomen (juridisch@hemabond.nl). Voor persoonlijke vragen kan persoonlijk met hem worden
afgestemd.
Vacatures commissies
Jan-Chris Plaggemars wijst de ALV naast de eerder genoemde vacatures op de twee vacatures voor
de functie van vertrouwenspersoon. Deze vacatures waren de afgelopen ALV al bekend gemaakt.
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Matthys Kool verzoekt de commissies met inhoudelijke toelichting en de vacatures te vermelden
op de website. Actie bestuur

10. Decharge bestuur
- Jan-Chris verzoket de ALV om het huidige bestuur decharge te verlenen ten aanzien van het
uitgevoerde beleid over het afgelopen jaar.
- De ALV dechargeert het bestuur over 2016 met meerderheid van stemmen. (AMEK stemt tegen)
11. Bestuurswisseling
- Jan-Chris Plaggemars deelt mee dat van het huidige bestuur twee kandidaten stoppen: Oskar ter
Mors en Maurice Booij. Jan-Chris dankt Oskar en Maurice voor hun grote inzet en de vele uren
vrijwilligerswerk die zij aan de Bond hebben besteed. Jan-Chris is opnieuw beschikbaar voor de
functie van voorzitter, Koen de Bruin stelt zich beschikbaar voor de functie van penningmeester en
Dirk Maats stelt zich beschikbaar voor de functie van secretaris. Daarnaast zijn er twee nieuwe
kandidaten beschikbaar: Anouk Post vanuit HVN voor de functie van Bestuurslid Extern
(communicatie) en Remco van Gulik vanuit Zwaard en Steen voor de functie van Bestuurslid Intern
(commissies).
- Ynse Segaar is benieuwd naar het verhaal van de nieuwe kandidaten. Anouk Post stelt zich aan de
ALV voor. Zij is zeer gemotiveerd om de communicatie van de Bond naar een hoger plan te
trekken. Zij wil over vijf jaar bekend staan als iemadn door wie de Bond beter is gaan draaien.
- Jan-Chris Plaggemars leest de motivatie van Remco van Gulik voor. Remco kon vandaag niet
aanwezig zijn.
- Ynse Segaar zou het leuk vinden om van alle bestuursleden een interviewtje te zien. Anouk Post zal
hiermee aan de slag gaan. Actie bestuur/kandidaat extern
- Matthys Kool vraagt wat het verschil is tussen de secretaris en het Bestuurslid Extern. Koen de
Bruin licht toe dat heel kort door de bocht de formele communicatie richting de clubs via de
secretaris verloopt en alles wat verband houdt met PR en overige communicatie via het Bestuurslid
Extern.
- De ALV stemt in met het nieuwe bestuur met meerderheid van stemmen.
12. Wat verder ter tafel komt
- Merlyn Janssen vraagt zich af of de email door Mishaël Lopes Cardozo gebruikt gaat worden om de
Bond te laten scheuren. Hij vraagt zich af hoe het bestuur er tegenaan kijkt. Als Mishaël zegt dat hij
privé verder wil praten, wat wil hij dan een schadevergoeding?
- Matthys Kool zou het jammer vinden als AMEK de Bond zou verlaten. Dan verliest de Bond een
speerpunt namelijk vertegenwoordiging van één van de grote clubs in Nederland, wat het lastig
kan maken om nog aansluiting te vinden bij NOC-NSF. Ynse Segaar wijst erop dat de Bond qua
leden hard is gegroeid afgelopen periode. Koen de Bruin noemt KDF die al is uitgetreden en wijst
op overige clubs in Nederland die (nog) niet zijn aangesloten.
- Jan-Chis Plaggemars spreekt even op eigen titel: hij vindt dat Mishaël Lopes Cardozo een punt
heeft gemaakt, terecht, met de nodige emotie. Jan-Chris Plaggemars vindt het belangrijk om te
laten zien dat je concrete stappen zet om zaken te verbeteren. Jan-Chris Plaggemars is van mening
dat er geen financiële concessies kunnen worden gedaan aan de AMEK, omdat de Bond daarmee
de andere clubs en de overige leden tekort doet. Jan-Chris Plaggemars is ervan overtuigd dat
Mishaël Lopes Cardozo daar in principe hetzelfde tegenaan kijkt. Overeind blijft het feit dat de
contributie is vastgesteld op de ALV. De clubs hebben zich daaraan gecommitteerd. Er is een kans
dat de Bond met die opstelling een waardevolle club verliest. Maar het is beter om een heldere lijn
te hebben die je kan verdedigen. Wel vindt hij het belangrijk dat alle inhoudelijke punten van
Mishaël Lopes Cardozo goed worden behandeld.
- Koen de Bruin vindt het belangrijk om de communicatie voortvarend op te pakken, zodat ook de
AMEK leden beseffen welke toegevoegde waarde de Bond voor hen heeft. Oskar ter Mors
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onderstreept dat de leden gewoon niet om de Bond heen moeten kunnen. De meerwaarde moet
duidelijk gecommuniceerd worden.
Merlyn Janssen zou graag een toelichting zien op de website wat precies wordt verzekerd. Ynse
Segaar pleit in dit kader voor een rubriek veelgestelde vragen. Martin de Jong geeft aan dat hij
vanuit praktijkervaring een casus beschikbaar kan stellen die als toelichting op de website gebruikt
kan worden. Hij zal input aanleveren aan de Veiligheidscommissie. Het bestuur zal clubs vragen om
input op dat vlak door te zetten naar de Veiligheidscommissie. Actie bestuur
Koen de Bruin licht een voorstel hoe moet worden omgegaan met wanbetalers toe. Merlyn
Janssen verzoekt om de clubs in dit proces te betrekken. Koen zal beginnen een aantal keren per
email te rappelleren. Na 2x rappelleren zal hij de clubs meenemen in de cc. Wanneer dan na een
langere periode nog steeds niet is betaald zal de persoon in kwestie worden uitgeschreven bij de
Bond en bij de club. Clubs hebben hierin ook hun verantwoordelijkheid. Actie bestuur
Matthys Kool bepleit om in voor het innen van ledencontributie de toekomst gebruik te maken van
een webformulier waarmee je je meteen kan aanmelden bij de club en bij de Bond. De inning dient
ook zo snel mogelijk rechtsreeks aan de Bond te worden voldaan. Hij wijst op het belang van een
periodieke check door clubs of leden wel zijn ingeschreven bij de Bond, zeker ook met oog op de
verzekeringen.
Merlyn Janssen vraagt of er al een automatische incasso voor de Bond is opgezet. Jan-Chris
Plaggemars licht toe dat wel een conceptformulier is opgesteld. Het bestuur werkt eraan.
Matthys Kool stelt voor op de website voorbeeldformulieren te publiceren. Jan-Chris Plaggemars
vindt dat een goed idee, het liefst op zo’n manier dat er zo min mogelijk documenten verspreid
worden, door alles op 1 centrale plaats beschikbaar te stellen, om te voorkomen dat verouderde
formulieren in gebruik blijven.
Koen de Bruin wijst erop dat het komende jaar noodzakelijkerwijs nog veel handmatig zal moeten
gebeuren.
Koen de Bruin vraagt zich af of iemand lid kan zijn van de Bond en niet van een club. Matthys Kool
lijkt het onwenselijk als personen op eigen houtje activiteiten gaan ontplooien buiten clubs om.
Jan-Chris Plaggemars wijst erop dat voorzien is in een donateurstatus. Donateurs geven geld en zijn
formeel lid van de Bond. Ze hoeven niet verzekerd te worden, want het zijn geen actieve leden. Ze
zijn wel stemgerechtigd, want ieder lid mag stemmen op de ALV. Matthys Kool vraagt zich af hoe
dit werkt met de clubs. Jan-Chris Plaggemars licht toe dat clubs werken met getrapte
vertegenwoordiging: clubs vertegenwoordigen het aantal leden dat ze hebben. Wanneer een lid
het oneens is moet het op eigen houtje naar de ALV gaan om een afwijkende stem uit te brengen.
Oskar te Mors pleit in dit kader voor het gebruik van stemkaarten met daarop het aantal stemmen
van de betreffende club, bij komende ALV’s.

13. Rondvraag
- Er zijn geen punten voor de rondvraag.
14. Sluiting
- Onder dankzegging aan Matthys Kool en HVN voor de gastvrijheid sluit de voorzitter de ALV.
Actielijst
Nummer
1
2
3

Omschrijving
Eventuele reactie Astrid FOBO meenemen
als ingekomen stuk.
Toevoegen paginanummers (en eventueel
regelnummers) aan verslag
In Huishoudelijk Reglement opnemen dat

Actiehouder
Bestuur/secretaris
Bestuur/secretaris
Bestuur/secretaris (voor
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4

5

6

7
8

9

10
11

12
13
14

15

16

17

het wenselijk is (en blijft) dat één persoon
per club deel uitmaakt van het bestuur.
Nagaan hoe andere organisaties (bv
schermbond of tafeltennisbond) omgaan
met informatiebeveiliging.
Verzoek aan de clubs is melding van
verdachte mailings door te geven aan de
Bond.
Doelstellingen en beschrijving commissies in
het vervolg uitgebreider opnemen in
secretarieel jaarverslag
Algemeen jaarverslag in het vervolg meer
SMART en meer statistische info
Kascommissie dient in het vervolg hetzij
persoonlijk aanwezig te zijn hetzij een
schriftelijk verslag op te stellen voorafgaand
aan de ALV. Dit kan ook worden opgenomen
in het draaiboek voor de ALV.
Opstellen nieuw format voor de balans
waarin ook de cijfers van 2015 kunnen
worden meegenomen. Dit aangepaste
format zal met het verslag ter informatie
worden meegestuurd.
Feedback aan veiligheidscommissie over
train de trainer sessies
Inzichtelijk maken wat wettelijk is
voorgeschreven mbt bescherming privacy
en informatie en wat de Bond moet doen
om daaraan gehoor kan geven.
Verzoek om aandacht te geven aan
communicatie van de Bond.
Verzoek doorgeven aanspreekpunt per club
om informatie te delen met de Bond
Verzoek aan te geven wie binnen de clubs
bezig is met onderzoek naar bronnen en het
organiseren van activiteiten/evenementen
die in het verlengde van de Commissie
Historische Bronnen liggen. Reactie richting:
historischebronnen@hemabond.nl
Verzoek commissies met inhoudelijke
toelichting en vacatures te vermelden op de
website
Oproep aan de leden om te reageren op
vacatures (ook die van vertrouwenspersoon
– 2x)
Interview met alle bestuursleden

komende ALV)
Bestuur

Clubs

Bestuur/commissielied
intern
Bestuur/secretaris
Kascommissie

Bestuur/penningmeester

Clubs
Robin Verhoef

Clubs
Clubs
Clubs

Bestuur/bestuurslid extern
en intern
Leden

Bestuur/bestuurslid extern
8
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18

19
20

Input verzekeringen (bijvoorbeeld
praktijkcases en FAQ’s) vanuit de clubs
doorzetten richting veiligheidscommissie
Toelichting verzekeringen publiceren op
website (mede nav input clubs)
Procedure rappelleren wanbetalers in HR

Clubs

Bestuur/bestuurslid extern
Bestuur/penningmeester
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