ALV 13 februari 2016 – HEMA bond Nederland
Aanwezig:
Bestuur Jan-Chris Plaggemars, voorzitter; Ynse Segaar, penningmeester; Oskar ter Mors, Secretaris;
Maurice Booij, algemeen bestuurslid.
Geassocieerden (Clubs, scholen) vertegenwoordigd: Langenort, Zwaard&Steen, MARS,
Queensguard, voorheen MSK, AMEK Noorderwind, de Zwaardkring, HVN. Per club is 1 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: Max van den Ekart, Jac Bekkema, Jolanda de Laat, Daan van Rooij, Dirk Maats, Tom
Wensvoort, Majken Roelfszema, Jasper Olthof, Frits Dekker, Cem Ates, Petra Westveer, Ruud
Herrewijnen, Cor Kronenburg, Jasper Welp, Astrid van Dissel, Matthys Kool, Bas Doeksen, Bram
Verhees, Linde Simpson, Gino de Haas, Laurens de Vries, Jogchem Dijkstra, Aninna Ruokonen,
Rianne van Doornik, Steven van Ens
Bezoekers: Jessica de Bel, Jurriaan van Schaik, Marjoleine Koëter, Mark Verschoor, Bart Zantingh,
Laurens de Vries, Alix van Zijl
Afwezig:
Geassocieerden: SHS
Bestuur: Koen de Bruin, algemeen bestuurslid.
1. Opening
opening om 13:05. De stemhouders namens alle geassocieerde clubs worden vastgesteld.

2. Agenda
agendapunt
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3. Mededelingen
Jan-Chris laat een videosamenvatting van het afgelopen jaar zien.
Jan-Chris: hier zou ik aan toe willen voegen dat we sterk afhankelijk zijn van de inzet van
vrijwilligers. We hebben dan ook altijd ruimte voor meer vrijwilligers in onze verschillende
commissies.
Ynse: ik heb dit jaar ook veel contact gehad met NOC*NSF over een mogelijke aansluiting in de
toekomst. We voldoen aan zeven van de tien eisen en we werken aan het halen van de andere
doelen. Daarnaast bestaan er de eisen voor goed sportbestuur. We voldoen aan meer dan de helft
van die eisen en de rest is een kwestie van het overnemen van enkele best-practices van andere
bonden. Tot slot is er Sportaccord. Aansluiting daarbij kost veel, maar levert ook veel op. Zo krijgen
clubs korting op hun zaalhuur.
Jac: voor Leeuwarden bespaart dit 20 euro per uur.
Ynse: de voordelen zijn evident. We gaan dit opnemen met IFHEMA. Mocht Sportaccord niet
lukken, kunnen we overwegen aan te sluiten bij andere sportbonden. We zijn bijvoorbeeld met
Laurens naar KNAS geweest, voornamelijk ter wederzijdse kennismaking. Bij een volgend overleg
gaan we kijken wat de bonden voor elkaar kunnen betekenen. Tot slot zijn we bij de afgelopen
General Assembly aangesloten bij de IFHEMA.
Jan-Chris: we hebben met z'n driën, Maurice, Koen en ik, de IFHEMA vergadering bijgewoond. We
hebben ons daar goed op voorbereid en ook een goede bijdrage aan de vergadering geleverd. Ons
lidmaatschap kan betekenen dat IFHEMA dingen gaat opleggen. Meestal zal dit echter niet zo zijn.
Wij hebben erop gehamerd dat het een adviserend orgaan blijft, behalve op cruciale gebieden als
veiligheid. Het is interessant om te kijken naar andere landen en hoe de situatie voor hen is.
Sportaccord is hier een mooi voorbeeld van. In België gaat men zich niet aansluiten bij NOC*NSF,
maar misschien bij UNESCO. Mooi is dat HEMA op het snijvlak van beiden ligt.

Oskar: Historisch vrijvechten Nederland is sinds de ALV van vorig jaar maart aspirant-geassocieerd
met de bond. Gezien de aspirant periode maximaal een jaar duurt, is dit het moment om onze
bevindingen te presenteren. Op basis van de audit heeft bestuur dan ook besloten om de HVN
volledige associatie te verlenen.
*ALV applaudiseert.
Jan-Chris: daarnaast nog een mededeling over veiligheid. In VS bestaat er sinds kort strenge
regelgeving voor American football. Dit heeft te maken met het hoge risico op hoofdletsel. Dit is
onlangs in het nieuws gekomen als een groot probleem aldaar. In hoeverre is dit op ons van
toepassing? Uit onderzoek blijkt vooral repetitief klappen krijgen langetermijnschade te
berokkenen. Nu is er vanwege een gebrek aan onderzoek voor ons periode van onzekerheid. We
hebben hierover contact met Sean Wauters, dat bevestigt dat we nog niet veel weten. We
verzoeken daarom aan de clubs om hun volwassen leden in te lichten over de mogelijke risico's.
Mensen kunnen dan zelf de afweging maken. Daarnaast adviseren we voor jeugdlessen om
maatregelen te nemen om de impact van klappen op hoofd sterk te reduceren.
Linde: als toevoeging: bij American Football zijn er nu ook extra regels voor spelers boven de 18
om hoofdletsel te beperken.
Marc: We moet wellicht ook kijken naar andere vechtsporten.
Jan-Chris: de veiligheidscommissie pakt dit verder op. Verder is er het contact met Sean Wauters
en het onderzoek in VS. Ook is er een Vechtsportauthoriteit. Kijken of er van daar uit onderzoek
naar is gedaan. Verder gaat de veiligheidscommissie kijken of er andere in Nederland zijn die
kunnen helpen met het onderzoek.
Jac: namens MARS zou ik willen zeggen dat ik dit een goed idee vind.
Linde: is het een idee om dit onderzoek te publiceren op de website?
Marjoleine: Wat zijn zware wapens? Stalen zwaarden? Onder de 18 mag dat sowieso niet van de
wet.
Jan-Chris: dat hangt ervan af. Wasters zijn soms al aan de zware kant.
Alix: Zit er iemand in de veiligheidscommissie met medische achtergrond?
Jasper Olthof: dit gaan we doen in samenwerking met Sean Wauters.
Jan-Chris: KDF is per 31-12-2015 uit de bond gestapt. In het jaarverslag kunnen we daarover
verder praten.
4. Notulen
Oskar geeft de ALV de gelegenheid om per pagina vragen over de notulen te stellen.
Max: de stemming in deze notulen is niet helemaal duidelijk. Er wordt verwezen naar gekozen
opties, maar we zien niet wat de andere opties zijn.
Maurice: we zullen dit meenemen, maar in principe was dit gewoon te vinden bij de stukken van
de vorige ALV.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
5. Commissies
De commissies krijgen één voor één het woord.
Verzekeringscommissie
Ynse: Ruud Ruud heeft uitgezocht welke verzekering het best afgesloten kan worden.
Ruud: Ik zal er dus puntsgewijs doorheen lopen. Wat is verplicht? De bond moet sowieso een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Dit dekt aansprakelijkheid aan derden. Een
ongevallenverzekering is alleen verplicht indien een bedrijf medewerkers in dienst heeft. Dit is
echter wel heel normaal om af te sluiten bij bonden Deze geldt van deur tot deur en dekt
overlijden en invaliditeit. Er zijn twee opties: AON en een optie via het assurantiekantoor waar ik

wel eens mee samenwerk. Het assurantiekantoor is op zoek gegaan. Resultaat: een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor twee euro per lid per jaar. AON kwam met een voorstel
1200 euro per jaar. Maar hier waren teveel uitzonderingen: deze geldt alleen voor
sportactiviteiten en sluit bedrijven uit. Het assurantiekantoor kwam met andere voorwaarden,
kwam uit op 2500 euro per jaar, maar dit voorstel dekt alle risico's. Het sluit alleen viervoeters uit.
Ook sluit deze verzekering commerciële activiteiten voor derden uit.
Marc Trines: geldt dit ook voor evenementen waar niet veel voor betaald wordt?
Ruud: Evenementen met vrijwilligersvergoeding worden wel verzekerd.
Marc: ook Castlefest?
Ruud: Ja, maar voor leden met een bedrijf kunnen de verzekeraars eventueel maatwerk leveren
(AMEK + HVN). Daarnaast een derde verzekering voor verenigingen: bestuursaansprakelijkheid.
Bestuurders kunnen dan niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden bij bijvoorbeeld een
faillissement. Dit is niet verplicht, maar wel ten zeerste aangeraden. Dit gaan we als Bond niet
doen. De commissie adviseert de eerste twee verzekeringen voor de Bond indien we allemaal mee
doen.
Jan-Chris; kun je wat vertellen over collectiviteit?
Ruud: bond moet collectiviteit kunnen eisen van nieuwe leden. Andere bonden doen dat ook.
Ynse: ter verduidelijking, wat is het exacte voorstel?
Ruud: ons voorstel is om het assurantiekantoor de voorstellen uit te laten werken en op een later
beslismoment goed te laten keuren.
Matthys: de kosten zijn niet per club toch?
Ruud: klopt, dit is een totaalprijs.
Ynse: Ik licht dit nog toe op de begroting, gezien ik deze nog heb opgesteld. Het komt neer op
278,85 per club. Wanneer er nog een club aansluit wordt het 250 euro.
Ruud: de bond telt ook nog mee voor verzekering.
Gilbert: handboog en KNAS doen het niet uit afslag van aangesloten clubs, maar uit contributie.
Ruud: Die contributie is wel veel hoger.
Ynse: We hebben bedacht dat dit van de clubs komt. Het kan eventueel ook van leden komen.
Gilbert: de reden om het zo te doen is om kleine clubs te ontzien. Dit is niet wenselijk zo.
Ruud: Lijkt eerlijk, maar hoeft afhankelijk van frequentie van training niet noodzakelijkerwijs zo te
zijn.
Jolanda: wat gebeurt er wanneer we boven de 500 leden komen?
Ruud: wat we hebben is een premie-indicatie voor 500 leden. Meer of minder verandert wel
dingen, maar niet op een radicale manier.
Marjoleine: de verzekering kan ook via NOC*NSF.
Ynse: is nu sowieso nog niet van toepassing, maar lijkt me niet echt haalbaar.
Maurice: vaak hebben bonden ondanks NOC*NSF-lidmaatschap ook nog een aanvullende
verzekering.
Ynse: de ongevallenverzekering is 2 euro per lid. Wat vinden clubs daarvan? De discussie gaat nu
om bedrijfsaansprakelijkheid.
Cor: voor Z&S maakt het niet uit want wij betalen voor onze beoefenaars.
Astrid: een kleine club betaalt dus meer?
Ynse: ja, daar is groot verschil inderdaad.
Bart: rekent het alleen voor leden?
Cor: het gaat hier om beoefenaars.
Bart: maar we hebben geen leden,.
Cor: beoefenaars worden lid van bond.
Jan-Chris: beoefenaars zijn lid van bond, of ze bij hun club nou leden zijn, donateurs of klanten.
Ynse: dit is ook een vereiste van NOC*NSF. Nog andere meningen of opmerkingen?

Bas: als het verplicht is, hebben we weinig keus hierin, toch?
Jac: nee, de ALV bepaalt wat we gaan doen.
Ynse: Mag ik handen zien?
Mark: Is het mogelijk om het naar rato te verdelen?
Ynse: handen van mensen die vinden dat we per lid de 2500 euro verdelen?
Cor: gaat de contributie dan omhoog?
Jan-Chris: dan gaat er ongeveer 5 euro erbij.
Jolanda: 7 euro toch?
Jan-Chris: nee, want die 2 euro zit al bij contributie.
Ruud: maar houdt wel collectiviteit in het oog.
Maurice: broekzak, vestzak.
Ruud: Is dit eerlijk zo?
Jessica: maakt dit heel veel uit?
Matthys: het maakt wel verschil, zeker voor kleine clubs.
Jan-Chris: dit is ook verzekering voor Matthys zelf, dus het kan eventueel huidige verzekering
vervangen. Kan niet helemaal eerlijk zijn, maar het zou ook zo zijn als je zelf een verzekering zou
afsluiten.
Linde: Komt het nu uit de contributie?
Jan-Chris: dat is een strategische keuze die wij moeten maken.
Ynse: vraag het aan ALV, zou ik zeggen.
Linde: clubs kunnen zelf bepalen of ze het voor leden betalen.
Mark: is het niet handig om het collectief af te sluiten en de financiering later te bekijken.
Jan-Chris: ja dat doen we. Toch wil ik nu stemmen, want dan hoeven we het allemaal niet uit te
stellen.
Matthys: Ik zou liever wachten tot we weten hoe en wat.
Jan-Chris: wel handig om te weten wat we gaan doen, zodat de commissie verder kan werken.
Gilbert: zijn er nog advieskosten?
Ruud: ja, dus we moeten wel weten voor welke optie we kiezen.
Cem: is het mogelijk beide opties te onderzoeken?
Ruud: hoe bedoel je?
Cem: maakt het qua kosten uit voor onderzoek?
Ruud: ja.
Jan-Chris: hoe meer we het besluit uitstellen, hoe meer uitstel de verzekering krijgt.
Matthys: we kunnen collectief gaan. De afslag kunnen we dan later beslissen. Dus besluit collectief
te gaan, dan regelen we de afslag later.
Mark: mee eens. Misschien moeten we de drempel wat lager maken. Later toetreden tot de
verzekering mogelijk maken voor beginnende clubs.
Cor: het risico is hetzelfde bij beginnende clubs.
Mark: dan loop je het risico dat het lidmaatschap van de Bond voor startende clubs een drempel
wordt.
Jan-Chris: kan de commissie verder met deze informatie?
Ruud: ja, we gaan collectief verder als dat goed is.
Jan-Chris: De commissie gaat daar mee verder. We stemmen eerst voor de
bedrijfsaansprakelijkheid. Die stemming geldt niet voor ongevallenverzekering.
Bas: laten we erover stemmen.
Jan-Chris: ongevallenverzekering. Zijn er mensen tegen? Nee? Unaniem voor.
Gilbert: let op stemhouders. Het is niet helemaal duidelijk wie er mogen stemmen.
Jan-Chris: correct. We letten erop. We stemmen vervolgens over vraag of we voor
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering collectief gaan.

Stemmen? Geen stemmen tegen. Unaniem voor.
Ruud: willen we bestuursaansprakelijkheid collectief doen?
Gilbert: liever niet.
Ruud, voor de verenigingen: klop wel bij ons aan als je wil weten hoe en wat.
Jan-Chris: Vervolgens stemmen we voor de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Geen voor.
Twee tegen, rest onthoudt. Dit wordt dus nu niet gesteund. Nog één vraag: wanneer de commissie
haar voorstel af heeft, kunnen we daarover per mail stemmen?.
Jac: ja, laten we dat doen.
Jan-Chris: dat scheelt een ALV. Dan gaan we kijken of we het per e-mail kunnen doen.
Arbitragecommissie
Frits: ik sta hier voor de arbitragecommissie. Koen is ziek. De rest van de commissie is aanwezig.
We zijn bezig met een database voor juryleden en scheidsen en willen hen uiteindelijk
certificeren. Ook zijn we bezig met regelsets. In april volgen de eerste trainingen. Voor certificering
moeten we nog even flink oefenen, dus dat komt op een later tijdstip. Daarnaast komt er een
samenwerking met de Belgische commissie.
Gino: loopt dat gelijk met de certificering van de IFHEMA uit?
Frits: Die is er nog niet. Samen met de Belgen willen we hier een voorzet voor geven.
Matthys: momenteel zijn we meer nog bezig met het inventariseren van wie er überhaupt iets
mee willen doen.
Jan-Chris: bij geen vragen? Bedankt.
Veiligheidscommissie
Jasper Olthof: Ik heb twee categorieën om over te vertellen: wat we afgelopen jaar bereikt
hebben en wat we komend jaar gaan doen. We hebben gewerkt aan veiligheid in het algemeen. Er
zijn nu criteria waar een club aan moet voldoen, als deze lid wil worden. Deze criteria komen
duidelijk vindbaar op de website. Het voldoen aan deze criteria wordt op audits gecontroleerd. Na
de audit van de HVN gaan we evalueren en verder werken. Ook voor bond-geassocieerde
evenementen hebben we criteria vastgesteld. Wanneer evenement het stempel wil, moet het aan
deze criteria voldoen. De standaard regelset ligt nog bij ons. We bespreken nog de minimale
beschermingsvereisten. Daar wordt nog over verwoording gesproken, want dat is relevant. Eind
deze maand komt dat in orde. Komend jaar: er moeten clubs ge-audit worden. Ook moeten we
een procedure voor evenementen ontwikkelen.
Jasper Welp: ook voor toernooien?
Jasper Olthof: voor alle evenementen met een Bondsstempel. De criteria moeten niet te specifiek
zijn, maar wel een duidelijke lijn trekken.
Bas: kan binnen de richtlijnen de commissie ook eigen beslissingen maken?
Jasper Olthof: ja, de beslissing ligt altijd bij de auditcommissie.
Ynse: er zijn natuurlijk verschillende vereisten voor verschillende regelsets. Een voorbeeld is
worstelen. Er komt dus een soort beslisboom voor welke regelset van toepassing is.
Jasper Olthof: Dat is lastig, want alle wapendisciplines zijn anders in dit opzicht. We zetten alleen
het absolute minimum uit, dat wordt nu doorontwikkeld.
Matthys: ik speel even advocaat van Duivel. Kan een niet door de bond goedgekeurd evenement
rare dingen doen?
Jasper Olthof: ja dat kan helaas, want dit evenement heeft van ons dan geen goedkeuring
gekregen.
Matthys: wanneer wordt dit een probleem?
Jasper Olthof: bij eigen clubs kunnen we er bij de audit wat aan doen.
Matthys: vindt de audit een keer per jaar plaats?

Jasper Olthof: dat kunnen we nog vaststellen.
Ynse: qua begroting wordt het waarschijnlijk eens per twee jaar.
Matthys: waar trekt de bond grens?
Jasper Olthof: we kunnen altijd als veiligheidscommissie langsgaan en het gesprek aangaan.
Cor: het is altijd een goed idee om er iemand heen te sturen.
Jasper Olthof: we gaan kijken hoe we het precies gaan aanpakken.
Ynse: vraag aan ALV: willen we geassocieerdeen de mogelijkheid geven om buiten de goedkeuring
van de veiligheidscommissie om dingen te organiseren.
Linde: liever niet.
Mark: Levert dat met de verzekering geen problemen op?
Ruud: daar moeten we naar kijken om het mee te nemen.
Jasper Olthof: de commissie moet kijken of het haalbaar is om te doen.
Jan-Chris: er is ook de mogelijkheid voor reiskostenvergoeding. Dat zou wel wenselijk zijn.
Linde: Het is handig om verschil te maken tussen evenementen die een club organiseert en
evenementen waarvoor clubs uitgenodigd worden.
Jasper Olthof: dat is misschien niet helemaal wenselijk. Als je gevraagd wordt voor een
demonstratie wil je ook veiligheid op niveau.
Cem: de bond weet zo echter wel wanneer welke evenementen er zijn.
Ynse: Is het niet handig om in november bij de volgende ALV aan clubs te vragen de evenementen
voor 2017 op te geven.
Petra: wat ik nog wil melden: het stuk dat er nu ligt, gaat alleen over toernooien. Verder ben ik het
eens met Linde. Geassocieerde clubs moeten bij hun evenementen altijd aan criteria voldoen.
Individuen mogen het zelf weten. We moet de criteria nog uitwerken. De opmerkingen gaan we
nog verder uitwerken. Wanneer we meer weten gaat dat naar bestuur en de ALV.
Bas: mee eens, maar soms komen er spontane dingen. Wordt dit niet een beetje onmogelijk?
Sommige activiteiten passen niet in het stramien. Beperk je niet de sport?
Jasper Olthof: dit hangt natuurlijk van je definitie van een evenement af.
Bart HEI: geldt dit ook voor buitenlandse evenementen?
Ynse: nee.
Bart HEI: we hebben veel buitenlandse evenementen met stichting HEI.
Jan-Chris: de veiligheidscommissie neem dit mee.
Jasper Olthof: ja hoor, dat gaan we uitzoeken.
Bart HEI: en hoe zit dat me de veiligheid van dieren?
Petra: daar moeten we dan jullie voor vragen.
.
Jan-Chris; er is nog tijd voor twee vragen.
Tom: we moeten vooral zoeken naar praktische oplossingen.
Matthys: ik heb geen rare dingen op de planning hoor. Maar messer of sabel in de lage landen
zouden hier wel eens onder kunnen gaan lijden. We moeten dus zorgen dat we het goed
voorbeeld geven en oppassen dat we ons niet teveel inlaten met evenementen waar het niet goed
geregeld wordt. Eigen evenementen van onszelf kunnen eventueel via een club geregeld worden.
Wanneer mensen echter zelf in het bos gaan spelen horen ze er niet bij. Let er wel op dat we de
diversiteit niet teveel verliezen en beperken.
Jasper Olthof: daarom geven we alleen richtlijnen voor omgeving. Wat je daarbinnen doet, is aan
de club, zolang het veilig gaat.
Jan-Chris: Jasper, wil je uitweiden over je tweede punt?
Jasper Olthof: ja. We zijn bezig met het opzetten van een systeem voor incidentrapportage. De
bond heeft dan overzicht over waar incidenten gebeuren. Dit kan helpen bij advies voor uitrusting
en met opleidingen. Ook is er een HEMA-specifieke EHBO cursus. Deze wordt voor instructeurs

verplicht. In samenwerking met Sean Wauters gaan we een cursus blessurepreventie opzetten.
Ook komt er certificereing voor instructeur. Jasper, Michael en Cor gaan een systeem opzetten met
I 1, 2 en 3 systeem. Niveau 1 kan de basis onder begeleiding doceren, niveau 2 kan lesgeven en
niveau 3 kan de niveaus 1 en 2 opleiden. Het komt erop neer een aantal cursussen te geven.
Jurriaan : is het ook mogelijk voor een niet-bondslid om de EBHO-cursus te volgen?
Cor: ja, dit is openbaar.
Jan-Chris: bedankt Jasper. Applaus voor beleidsplan.
OCC
Linde: wij bouwen een website en zetten dingen op facebook. Er is nu een eerste versie van de
website. Er is ook een opzet voor een mooie lay-out. Die wordt binnenkort geïmplementeerd. Er is
een verenigingszoeker. Daar moet de informatie van de clubs opkomen, de lestijden, adressen en
de kosten. Mijn advies aan bestuurders van clubs: Indien dingen niet kloppen, geef het door. Het
doel is een actieve nieuwspagina met een agenda. Indien een club een open evenement
organiseert, graag doorgeven. We hebben veel info vanuit clubs nodig. We gaan ook in
samenwerking met Jessica maandelijks vlogs uitbrengen. Webmensen en contentschrijvers zijn
echter nog steeds hard nodig. We zoeken nog mensen hiervoor. We willen ook de facebookpagina
actief houden: actief, maar niet te actief, want anders worden mensen het snel zat. Besturen van
clubs moeten ons daar dus genoeg info voor doorgeven.
Matthys: mijn vraag was of er nog wat meer dingen aan gaan gebeuren, maar die heb je al
beantwoord.
Linde: Inderdaad dus, daar zijn we mee bezig.
Jan-Chris: commissienieuws is ook mooi voor op de website en Facebook.
Majken: Ik zou graag zien dat elke club flyers heeft van andere clubs, wanneer je op evenementen
bij andere clubs in de buurt staat, om te zorgen dat je altijd mensen naar de dichtstbijzijnde club
kunt doorsturen.
Cor: we zijn ook bezig om het logo door te ontwikkelen. We zijn ook bezig met de database van
website, daar gaan we dus verder mee aan de slag.
Linde: dat is ook handig om de input voor de incidentenrapportage te stroomlijnen. Dat moet zo
makkelijk mogelijk zijn.
Gilbert: Voor het voorkomen van datalekken kan ik advies geven.
Petra: we houden er rekening mee, en we weten je te vinden.
Commissie Historische bronnen
Bram: Bond is bijzonder in het historische aspect. Wij gaan dan ook wat het logo betreft over de
boekjes. Als commissies stellen we ons het bevorderen van onderzoek naar historische
krijgskunsten ten doel. Ook het verbreiding van kennis is belangrijk. We hebben eerst nagedacht
over identiteit. We willen vervolgens gaan werken aan het volgende: Nederlandse vertalingen,
archiefonderzoek naar Nederlandse vechtboeken, in kaart brengen welke onderzoekers zich er nu
al mee bezig houden en hen in contact brengen, analyseren van zwaarden in collecties en kunst en
deze in kaart brengen, contact leggen met academische wereld en musea. Qua activiteiten
organiseren we dingen zoals hanteersessies met originelen, manuscriptinterpretatie-workshops,
trainingsdagen voor minder bekende wapendisciplines, workshops van gerenommeerde
instructeurs. We houden ook de stand van zaken bij op lezingen en symposia. Ook willen we het
historische aspect op de website uitdragen. We hebben het verzoek van het bestuur voor een
evenement voor op de vrijwilligersdag. Jasper is bezig met het opzetten van database van
museazwaarden. Vragen? Opmerkingen?
Linde: Als jullie iets leuks hebben, graag doorsturen naar de OCC.

Cem: gaan jullie nog wat doen met buitenlandse musea die Nederlandse zwaarden hebben? Zo is
er de Hofjagd-und-rüstungskammer in Wenen, met veel stukken uit de lage landen.
Bram: interessant, maar vanwege praktische overwegingen hebben we dit nog niet gedaan.
Jan-Chris: we zijn hierbij klaar met de commissies.
6. Jaarverslag 2015
Oskar geeft de ALV gelegenheid om per pagina vragen te stellen over het jaarverslag.
Jan-Chris: Ik zou graag de situatie met KDF uitleggen. Zoals tijdens de vorige ALV's
overeengekomen, hebben we van geassocieerden de ledengegevens nodig. Dat is dus in maart en
mei 2015 aan de orde geweest, toen was iedereen het er mee eens. Dat betekent uiteindelijk ook
een factuur voor alle beoefenaars die daar trainen. Het lidmaatschapsgeld ging immers per lid via
de club in 2015. KDF heeft geweigerd om de ledengegevens door te geven en gaf na een geschatte
factuur aan het bedrag niet te willen betalen. Voor ons is dat moeilijk te accepteren. Toe we
hierover in overleg wilden treden, heeft Bert dit helaas geweigerd. Op 31 december heeft hij
vervolgens aangegeven om uit de bond te stappen.
Ynse: het contact was ook moeilijk, we hebben veel mails en herinneringen moeten sturen. Het is
mooi dat er toch drie mensen van KDF bij de ALV aanwezig zijn.
Jan-Chris: ik vind het spijtig dat de Bond de beoefenaren van KDF niet kan vertegenwoordigen,
maar deur staat altijd open voor KDF.
Jac: wat kunnen wij voor beoefenaars KDF betekenen?
Jan-Chris: de EHBO-cursus Bijvoorbeeld.
Jac: kunnen KDF-leden ook individueel lid worden?
Jan-Chris: nee, alleen beoefenaren bij geassocieerde clubs/scholen worden lid van de Bond.
Ynse: club moeten aan voorwaarden voldoen, voordat hun beoefenaars lid kunnen worden.
Majken: Kunnen de vacatures voor commissie-posities gepubliceerd worden op de website?
Jan-Chris: gaan we doen.
7. Jaarrekening 2015
Ynse: De contributie was in 2015 tien euro per beoefenaar per jaar. In 2015 hebben we echter
geen verzekering afgesloten, dus zijn er fors minder uitgaven gedaan dan begroot. Naar de mening
van het bestuur kan de contributie over 2015 naar 5 euro. Dit is bij Heffac al aangegeven, maar
toen was reactie 'houd het maar bij 10 euro'. Echter, dit zou met deze afrekening buiten proportie
zijn. Dus stellen we voor om de contributie over 2015 te verlagen en de teveel ontvangen
bedragen van de contributie van 2015 als voorschot voor 2016 te beschouwen.
Gino: en hoe doen we dat dan met de debiteuren bij KDF?
Ynse: kom ik straks bij debiteuren op terug. Nog verdere opmerkingen?
Cor: ergens denk ik dat we het geld juist wel nodig hebben we nodig voor dingen die we willen
ontwikkelingen. De audits, om maar iets te noemen.
Matthys: ik zie dat ook zo, ook vanwege hardware en de investeringen voor de verzekeringen.
Ynse: dat kan, maar dan moet wel in de reserve geplaatst worden. Kan de rest van 10 euro in de
reserveringen geplaatst worden? Stemmen?
Majken: het is nu niet duidelijk. Hoe doen we het voorschot?
Ynse: jullie innen geld van leden, betalen dat in een keer en we verrekenen het met het
voorschot?
Matthys: stemmen we over de contributie 2015?
Jan-Chris: we willen wel vergelijkbare bedragen binnenkrijgen met wat je uitgeeft. Dat betekent
wel dat in in 2017 voor hetzelfde activiteitenniveau een hogere contributie moeten vragen.
Oskar: ik heb geen duidelijke voorkeur voor het één of het ander, maar houd er rekening mee dat
je dit ook moet verkopen aan recreanten. Wat levert hen die 10 euro op?

Ruud: er zijn in 2015 wel veel opstartkosten.
Jac: het valt wel mee voor recreanten, dat bedrag is echt niet zo hoog.
Max: we moeten het wel kunnen verantwoorden naar beoefenaren.
Maurice: we kunnen het geld ook gebruiken om de boodschap te verbreiden.
Gilbert: er bestaat wel een risico dat maar een deel van de leden zich als bondslid opgeeft.
Jolanda: als leden willen weten waar ze voor betalen, kunnen ze dat zelf uitzoeken. De
opstartkosten zijn er en dat geeft ons ruimte in volgende jaren. Mensen kunnen dat ook zelf
nazoeken en kijken wat de bond in de toekomst gaat doen. Laat die 10 euro dus gewoon staan.
Matthys: laat de 10 euro staan. Want anders wordt volgend jaar weer ingewikkelder. Als
recreanten dit niet accepteren, kunnen ze naar ALV komen.
Jan-Chris: wij kunnen ook langskomen bij de clubs.
Ynse: stemmen? 10 euro. 9 voor 1 tegen.
Max: ik stem tegen, want de Zwaardkring ziet het liefst lager. We kunnen er leden door verliezen.
Ynse: verandert dit nog dingen?
Matthys: verhoog de contributie dan met 1 euro per maand.
Max: over deze variant wordt nagedacht.
Jan-Chris: ik constateer dat de ALV vasthoudt dus aan 10 euro.
Ynse: Wanneer we dit bedrag erbij doen, is er 3940 euro meer binnengekomen dan uitgegeven. Ik
stel voor dat ik direct een nieuwe afrekening maak tijdens deze ALV en presenteer.
Wat debiteuren betreft daar staat 2.800 euro. Aan KDF is een factuur gestuurd: dit was bedoeld
als extra reminder voor het doorsturen van aantal leden. We kunnen hier, nu KDF lid-af is, beter
niet achteraan gaan, want het is zinloos en contraproductief. Ik wil dit dus graag afschrijven.
Alix: houd het bestuurstechnisch wel in de boeken. Niet in één jaar afschrijven. Als KDF terug wil
bij de bond is dat wel handig.
Ynse: moeten we dit dan spreiden?
Jan-Chris: we kunnen het beter niet spreiden, want het is een oninbaar bedrag.
Cor: schrijf het af, schrijf het niet helemaal weg.
Jan-Chris: het is niet netjes om oninbare bedragen op de balans te houden. We archiveren de
factuur. Mocht het gebeuren dat KDF terug wil, dan kunnen we die terughalen. Het belang van
leden KDF staat daarin voorop.
Ynse: stemming over voorstel om af te schrijven. 5 voor, 1 onthouding.
Er zijn nog andere debiteuren. Dit zijn twee clubs. Eén geeft aan niet in een keer te betalen. De
andere club zou het zo snel mogelijk overmaken.
Wat declaraties betreft: er is nog nauwelijks van het formulier gebruik gemaakt. Graag dus gebruik
van maken indien nodig.
Kascommissie
Ruud: de kas is gecontroleerd en in orde bevonden.
Majken: er staat onderaan een getal, wat is dat?
Ynse: dat is een berekening voor het wegzetten van de reserve. Dit is een optelsom van alles
behalve reserve en onvoorziene kosten.
Ynse: voor de reserves heb ik de volgende posten ingericht: hardware merchandise, hardware
toernooien en juryopleiding.
Bas:dit gaat om reiskosten?
Frits: het gaat nu om zaalhuur. Onkosten voor reiskosten komen bij commissieleden.
Jasper Olthof: waarom? Veiligheidscommissie declareert dit soort reiskosten ook bij de bond.
Want anders teert het in op commissieleden.
Ynse: mensen van commissie moeten niet hier geld aan kwijt zijn. Het geld kan overigens ook
gebruikt worden voor certificering.

Petra: belangrijk dat er reserveringen zijn voor kosten die gemaakt gaan worden.
Ynse: een vergaderruimte voor ALV is ook wel de moeite waard.
Ruud: reserve is ook nog nodig voor de verzekering, want die moeten we betalen aan het begin
van het jaar.
Ynse: reserves zijn dus 900 euro voor 2016. Voorstellen vanuit commissies kunnen later uitgewerkt
worden. Duidelijk? Goedkeuren?
Jan-Chris: NOC*NSF wil ook genoeg reserve zien bij hun bonden.
Ynse: we zitten al aan solvabiliteitsminimum.
Ruud: maar toch, we hebben te maken met snelle rekeningen, trage betalers.
Jan-Chris: stemming? Nee.
Decharche kascie, stemming? Nee. De kascie is gedechargeerd mbt 2015.
Decharche bestuur. Stemming? Nee. Het bestuur is gedechargeerd mbt 2015.
8. Bestuurswisseling
Dirk: in september ben ik gestart bij de HVN. Het is voor mij allemaal erg nieuw, maar ook erg
leuk. Ik woon in Leiden, ben getrouwd, heb drie kinderen. Ik heb echter wel ruimte om een
bijdrage te leveren. Ik wil dus graag mijn hulp aanbieden.
Jan-Chris: Als bestuur staan we achter deze nominatie. Vragen?
Petra: heb je ervaring met penningmeesterschap?
Dirk: ja, in leiden in vereniging voor historisch onderzoek al penningmeester geweest. Ook op
werk heb ik ervaring met boekhouding opgedaan.
Jan-Chris, stemming? Is stemming gewenst?
Cor: dat moet sowieso.
Ynse: mag ik nog wat zeggen voordat ik aftreed?
Jan-Chris: ja.
Ynse: ik heb een nieuwe baan, dat kostte teveel tijd. De situatie is al wel wat veranderd.
Interessant voor de ALV is vooral dat ik de verzekeringscommissie wil blijven helpen. Ik blijf ook
actief bij veiligheidscommissie.
ALV: bedankt. Applaus!
Jasper Olthof: moet er nog een bestuurslid in de veiligheidscommissie aantreden?
Jan-Chris: nee, dat is niet nodig, want de veiligheidscommissie loopt al goed.
Ynse: het is ook niet wenselijk voor de eisen voor goed sportbestuur.
Jan-Chris: wat is de voorkeur voor de procedure?
Max: het snelste.
Jan-Chris: Dirk, zou je even water kunnen halen voor het bestuur? ;) Ik zou graag de handen zien
voor toetreden Dirk als penningmeester.
Cor: geef even wat beter aan wie er moet stemmen, leden of vertegenwoordigers.
Dirk wordt unaniem aangenomen.
9. Communicatieplan
Maurice: hoeveel tijd heb ik?
Jan-Chris: 5 minuten.
Maurice: het stuk stond niet op de website, waardoor aanwezigen het niet van tevoren hebben
kunnen lezen. Maurice ligt toe dat een stellingname mbt de identiteit aan de basis staat van
communicatie. Keuzes over identiteit maken we samen. Vragen? Is dit waar wij voor staan?
Bas: In dit stuk zie ik niet veel met communicatie of identiteit?
Maurice: dit stuk dient om identiteit te bepalen, waarop het communicatieplan gebaseerd wordt.
Bas: ik vind het vooral breedsprakig.

Maurice: het dient voor het samenvatten van alle ideeën van vorige ALV over wat de sport doet.
En waar de Bond zich in basis mee moet bemoeien. Er staan veel dingen in, dus kunnen we met
veel dingen rekening houden.
Bas: nog niet geheel helder.
Maurice: dit is geen onderdeel van het uiteindelijke communicatieplan.
Bas: je kan het nog meer terugbrengen tot de essentie,
Maurice: dat is vertegenwoordigen, verbreden, verdiepen.
Cor: is dit voor de OCC (communicatiecommissie)? Stelt voor dat de OCC dit verder oppakt.
Gilbert: voor eigen communicatie van clubs. Ik zie sport, interpretatie van historische stukken. En
hoe zit het met topsport?
Maurice: Verbreden. Dat is ook sport.
Gilbert: ja, maar topsport dan?
Maurice: Dat is ook wat we doen. Leest voor.
Jan-Chris: we moeten even ingaan op het voorstel van Cor.
Maurice: ik vind het een slecht idee. Dit is het beginpunt van een communicatieplan. Er moeten
keuzes worden gemaakt, liefst zo snel mogelijk.
Cor: doet de communicatiecommissie dit?
Maurice: die werkt vooral online.
Cor, Ja, de OCC doet dat ook, maar gaat ook over ander communicatie.
Jan-Chris: we nemen dit mee, de OCC kan een voorstel doen. Is er een inhoudelijke opmerking?
Jasper Welp: ik sta achter saamhorigheid etc, maar ik mis professionalisering in dit stuk.
Maurice: het staat erin.
Jan-Chris: de essentie is er. Nu moet het worden verwoord in een concreet communicatieplan. Dit
kan via de OCC of bestuur?
Bas: moeten we dus het mandaat uitbreiden van de OCC?
Jan-Chris: laten we het vragen aan commissie. Kunnen en willen zij dat? Ik ben er wel voorstander
van.
Maurice: dat zou wel iets nieuws zijn.
Linde: dit kan alleen als we genoeg mensen hebben. Met de mensen die we nu hebben gaat het
moeilijk worden. Als de website er is hebben we niet zo heel veel te doen aan technische dingen,
dan hebben we meer mankracht voor content.
Jan-Chris: bij interesse voor een plek in de OCC, laat maar weten.
Majken: Professionaliteit staat er vijf keer in.
Linde: ik zou graag iets meer communicatie vanuit het bestuur zien.
Maurice: we houden het plan bondiger in de toekomst. Is iemand het er echt mee oneens? Nee?
Instemming voor startpunt communicatieplan. Ja.
10. Beleid 2016
Het beleidsplan wordt behandeld. Jan-Chris: vragen?
Matthys: p1,2 Ik zou graag met mijn officiële naam vermeld worden.
Cor: p1,2 ik hoef niet expliciet als initiatiefnemer genoemd te worden.
Majken: p3,4 wat is het nut van de matrix eronder. Hoe zit dat met zwaktes? 'Bond kan clubs
helpen professionaliseren'. Hoe is dat een zwakte?
Jan-Chris: er staan oplossingen in de matrix, geen zwaktes.
Majken: ik vind het niets toevoegen.
Jasper Olthof: p5 in het laatste kwartaal staat blessurepreventiecursus, maar het is nog niet
duidelijk in hoeverre de cursus dan gegeven wordt.

Jan-Chris: verder nog?
Ruud: vierde kwartaal komt kascontrole?
Jasper Olthof: de kennisbank: de datum daarvoor is een deadline voor de opzet. De databank zelf
is dan nog niet volledig klaar.
Jan-Chris: Anderen? Door naar begroting?
Jasper Olthof: voor de audits is er geen budget. En hoe zit dat met de auditcie?
Jan-Chris: veiligheidscommissie gaat in principe niet alleen over de audits. Er komt ook een aparte
commissie voor.
Maurice: een audit draait om meer dan alleen veiligheid.
Jasper Olthof: dat moeten we dus gaan afstemmen.
Jan-Chris: we doen het zo dat er een bestuurslid bij is, met verstand van reglementen. Iemand van
de veiligheidscommissie voor de veiligheid en iemand van buiten voor de objectiviteit. Hoe we dat
in het vervolg doen moeten we nog vaststellen. Daar gaan we graag over in conclaaf.
Gilbert: doen we de pasjes digitaal?
Ynse: ik vind dit een slecht idee want we willen graag fysieke pasjes om desgevraagd te laten zien.
Jan-Chris: we kunnen het afwegen. Kom ook graag met nieuwe ideeën. Daar worden we blij van.
12. Ledenbestand
Ynse: Jogchem heeft een plug-in ontwikkeld voor op de website. Clubs hebben twee momenten
om ledengegevens aan te passen: 1 maart en 1 november. Jogchem heeft ook op de veiligheid
gelet. Bestuur heeft de hoofdbevoegdheid. Bestuurders kunnen pas wanneer ze toegang gekregen
hebben, de gegevens van een club inzien en bijhouden. Dit kunnen we importeren en exporteren.
Clubs dragen nu de verantwoordelijkheid. Wellicht worden dit uiteindelijk de leden zelf, maar nog
niet op korte termijn. Vraag: 1 maart is harde deadline. Wat doen we als men zich daar niet aan
houdt? Hoe handhaven we dat?
Cem: wat maakt het uit?
Jan-Chris: we geven dan geen ledenpasje?
Gilbert: We hebben het nu over opstartrisico's, maar er zijn ook risico's voor clubs. Afmelden is
moeilijker dan aanmelden. Ik wil dus voorstellen dat we ook een controle van de
ledenadministratie doen voor de jaarvergadering
Majken: uitschrijving moet wel makkelijk zijn.
Matthys: wordt rekening gehouden met mensen die lid zijn bij meerdere clubs?
Ynse: ja, daar wordt rekening mee gehouden. We gaan nog kijken hoe goed het uitschrijven gaat.
Gilbert: we moeten ook controleren of er voldoende aanmeldingen zijn, dit kan met audit.
Wanneer er meer mensen trainen dan op papier staan, valt een club dan door de mand.
Jan-Chris: communicatie naar individuele leden is ook belangrijk.
Oskar: Mensen gaan vragen stellen als ze geen pasjes krijgen.
Cem: en als iemand slapend lid is?
\
Ynse: is hij nog lid bij club? Dan is hij nog lid van de bond.
Majken: hoe zit het met de geldigheid van de pasjes?
Oskar: de pasjes zijn een jaar lang geldig. Na een jaar maken we nieuwe.
Jasper O: dit kan ook met stickers.
Bram: hoe worden de pasjes gedistribueerd?
Oskar: dat staat nog niet vast. Wat wil ALV?
ALV: via clubs graag.
13. Begroting
Ynse: de verzekering is besproken. Naar nieuwe penningmeester: wanneer er duidelijkheid is over

de collectiviteit dan moet de betalingsverdeling ook duidelijk gemaakt worden. De
exposurevlaggen zijn een voorbeeld van een investering in zichtbaarheid bij evenementen.
Vragen?
Gilbert: gaat er materiaal bijkomen?
Ynse: dat staat in afrekening 2015. Hier staat dat dan niet in, want dit zijn uitgaven over 2015. Er is
bijna 1000 euro voor materiaal voor evenementen. Stemmen? Unaniem aangenomen
14. Contributie
Begroting 2016 is bij andere punten voldoende besproken en is bij Begroting op EUR 10 per lid
gesteld.
15. Statuten en reglementen
a. statuten
Jan-Chris: de definities voldoen niet meer. Want een club wordt geen lid, beoefenaren worden lid.
vragen over artikel 9? Artikel 11? Artikel 16 geeft de mogelijk om buiten reguliere procedures om
een unanieme motie aan te nemen.
Bas: er staat niet bij onder welke omstandigheden dit zou moeten werken.
Jan-Chris: het staat onder het kopje artikel 16 ALV. Het is dus vooral op de ALV van toepassing.
Maurice: hoewel het ook van pas komt als we straks eventueel een stemming over de verzekering
via e-mail willen doen.
Cor: Neem ook op dat het geldt voor alle ALV's en niet alleen de jaarvergadering.
Maurice: meer flexibiliteit is altijd goed.
Jan-Chris: we passen het aan. Stemmen met inachtneming van voorgestelde amendement? Geen
stemming, ALV gaat akkoord.
b. reglementen
Oskar: we lopen het associatiereglement door.
Max: stemmen we op basis van het aantal beoefenaren?
Jan-Chris: we doen aan een getrapte vertegenwoordiging.
Bas: dat is logisch, want voor veel mensen is het ver weg en anders loop je het risico dat de
Randstad oververtegenwoordigd is op de ALV.
Cor: is er nog sprake van een afkoelperiode wanneer na een jaar niet aan de criteria wordt
voldaan?
Oskar: dat ga ik nazoeken in de notulen.
Jasper O: en de minimale aspirantperiode van een half jaar, waar staat die in het plan?
Oskar dat staat er niet in, dat ga ik aanpassen.
Bram: stemrecht draagt gewicht van het aantal leden. Dat is vandaag niet relevant geweest.
Wanneer zou het wel relevant zijn? Bij onenigheid, mag een lid dan voor zichzelf stemmen?
Maurice: bij een bond is getrapte vertegenwoordiging normaal. We gaan er nog wel aan werken
om dit te optimaliseren.
Gilbert: je kan denken aan een systeem met kaarten met het aantal stemmen daarop voor elke
club.
Alix: hoe zien jullie de audit voor je?
Jan-Chris: dat is een korte vraag, met een lang antwoord. De procedure voor Stichting HEI spreken
we van tevoren met jullie door.
Ynse: Langenort doet ook shows met paarden. Misschien is dit handig voor de
veiligheidscommissie om iets mee te gaan doen.
Cor: sommige dingen gelden voor iedereen, of ze nou in een gymzaal trainen of paardenshows
doen.
Marc Trines: Hoe zit het met splitsingen van aangesloten clubs/scholen?

Jan-Chris: daar is geen beleid op te schrijven. We bekijken dat van casus tot casus.
Gilbert: verzekeringen moeten daarbij leidend zijn.
Jan-Chris andere vragen? Stemming? Nee.
Privacy reglement.
Jan-Chris: opmerkingen over begeleidend stuk? Opmerkingen over reglement? Stemming? Nee.
16. Wvttk
Geen wvttk
17. Rondvraag
Petra: in de loop van de dag zakt de aandacht weg, misschien moeten we iets vaker vergaderen.
Jan-Chris: we hebben een opzet: elk jaar ALV in november. Een tweede vindt plaats in februari met
decharche. Het is inderdaad veel geweest dit keer.
Linde: Ik zou graag een keer per jaar een commissieactiviteit zien: bij elkaar komen met iedereen
die zich inzet voor de bond.
Frits: er komen jurytrainingen, mail bij interesse naar mailadres arbitragecommissie.
Jan-Chris: alle contactgegevens commissies komen in de notulen en op de site.
Bart: mogen wij (St.HEI) lid worden? HEI is al tijdje bezig om erover te praten. De Bond is een mooi
initiatief en houdt zich bezig met dingen die HEI ook erg belangrijk vindt. Langenort is al
geassocieerd. Dat gaat dus goed samen. Er is dus meerwaarde voor beiden.
Jan-Chris: de procedure wordt maandagochtend om 09:00 uur gestart. ;)
Cor: EHBO cursus staat op agenda. De eerste cursus is 28 februari. Meld je dus snel aan.
Ynse; ik zou graag mijn bestuursgenoten bedanken en de nieuwe penningmeester succes wensen.
Maurice: voor de thema-avonden: imago maak je samen. Samen moeten we dat doorontwikkelen.
Dus laten we een thema-avond doen ergens het komende jaar.
Dirk: het klinkt allemaal spannend; ik ben erg benieuwd.
Jan-Chris: dat merk je nog wel. ;)
18. Sluiting
Jan-Chris dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inzet en sluit de vergadering.

