Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland
Jaarlijks presenteert de secretaris tijdens de ALV een algemene stand van zaken van de bond. Na
het eerste bestaansjaar van de bond is dit dan ook het moment om er verslag van te doen. In grote
lijnen heeft het bestuur zich erop gericht om een goede fundering voor de bond te leggen. Dat wil
zeggen dat het afgelopen jaar voornamelijk in het teken stond van het opzetten van de organisatie
zelf. Aan de hand van verschillende paragrafen geeft dit verslag hier een kort samenvatting van.
Ledenbestand
Het bijhouden van een gedegen ledenadministratie is vaak de hoofdtaak van een secretaris. De
bond is echter vorig jaar pas opgericht en heeft zodoende geen bestaande ledenadministratie om
op te kunnen bouwen. Het bestuur heeft daarom op verschillende momenten in het voorgaande
jaar geprobeerd om de gegevens van beoefenaars te verzamelen, ten behoeve van een correcte
administratie en soepele inning van de contributie. Hoewel dit niet altijd even makkelijk ging is het
gelukt om de voor facturering benodigde gegevens te verkrijgen. Verder heeft het bestuur van de
meeste clubs inmiddels ook de verdere ledengegevens ontvangen, zodat een correcte
ledenadministratie in ieder geval in zicht is. Om het bijhouden hiervan te vergemakkelijken zullen
clubs voortaan in staat zijn zelf wijzigingen door te geven via een portaal op de website. Hierover
meer tijdens de ALV zelf.
Het ledenbestand is door het vertrek van KDF enigszins afgenomen. Hoewel het bestuur heeft
geprobeerd alle opties open te houden is er uiteindelijk geen akkoord bereikt met het bestuur van
KDF over het doorsturen van de gegevens van de beoefenaars van KDF. Uiteraard blijft associatie
met de bond voor KDF een mogelijkheid, mocht het bestuur van KDF haar standpunt over het
doorsturen van de gegevens van beoefenaars wijzigen. Door groei bij andere clubs valt het verlies
wel enigszins mee. Zie voor de precieze aantallen de onderstaande tabel.
Ledenbestand per 1-1-2016
Aantal geassocieerden

8

Aantal aspirant-geassocieerden

1

Aantal leden (beredeneerde schatting)

425

Communicatie
Het contact met aangesloten clubs en beoefenaars enerzijds en externe instanties anderzijds bleek
het afgelopen jaar een belangrijk onderdeel van de bestuurstaken te zijn. In eerste instantie was de
secretaris verantwoordelijk voor alle communicatie. In de loop van de zomer bleek dit echter
steeds meer tijd in beslag te nemen, waarna het bestuur heeft besloten de taken op te delen. De
secretaris houdt zich nog steeds bezig met het bijhouden van binnengekomen en uitgaande e-mail.
Het bijhouden van de facebookpagina en de website valt inmiddels onder de portefeuille van de
OCC en het bestuurslid dat zitting heeft in die commissie. De voorzitter en penningmeester nemen
tenslotte veel van de informele communicatie voor hun rekening.
Er zijn tijdens het afgelopen jaar een aantal plannen bedacht voor de communicatie richting het
grote publiek. Zo zal op de website op den duur ook voor de geïnteresseerde leek informatie te
vinden zijn en bespreekt het bestuur de mogelijkheden voor een pr-commissie. Zie hiervoor het

communicatieplan dat op de ALV besproken zal worden. Ook heeft het bestuur het afgelopen jaar
gemerkt dat de communicatie met beoefenaars en clubs soms moeilijk is. Dit komt voor een deel
doordat de beoefenaars momenteel alleen via de clubs te bereiken zijn. Vertraging bij de één leidt
dus automatisch tot vertraging bij de ander. Daarnaast hebben niet van iedere club voldoende
contactgegevens om via andere weg dan e-mail te communiceren. Ook hierdoor ontstaat soms
vertraging. Toch valt het het bestuur op dat de reactietijd van clubs vaak erg lang is. Vooral
administratieve verzoeken bleven vaak lang onbeantwoord. In enkele gevallen duurde het zelfs vier
maanden en meerdere herinneringen voordat het bestuur reactie kreeg.
Commissies
Het afgelopen jaar zijn er verschillende commissies opgericht. Dit zijn de Online Communicatie
Commissie, de Veiligheidscommissie, de Juridische Commissie, de Arbitragecommissie, de
Verzekeringscommissie en de Commissie Historische Bronnen. De Juridische Commissie wordt
binnenkort opgestart. De Arbitragecommissie is nog in een oriënterende fase, De
Veiligheidscommissie loopt al enkele maanden en is inmiddels druk doende om standaarden voor
het veilig beoefenen van HEMA op te stellen. Ook de Online Communicatie Commissie loopt
inmiddels goed. De website is sinds oktober online en er worden met enige regelmaat updates
geplaatst. De Commissie Historische Bronnen loopt sinds enkele maanden en heeft inmiddels
concrete plannen voor zowel evenementen als onderzoeksprojecten. De Verzekeringscommissie is
tenslotte bijna klaar met haar mandaat.
De commissies staan in principe los van het bestuur. Zo kan een bestuurslid nooit de voorzitter van
een commissie zijn. Om in deze cruciale fase toch de lijnen naar de commissies zo kort mogelijk te
houden neemt in iedere commissie wel een bestuurslid zitting.

Organisatiestructuur
Om de organisatiestructuur van de bond inzichtelijk te maken is hieronder een organogram
toegevoegd.
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Behaalde doelstellingen
Bij de ALV van vorig jaar zijn er enkele doelstellingen voor 2015 geformuleerd door zowel het
bestuur als de ALV. Een belangrijk deel daarvan is behaald. Toch moeten er enkele doelstellingen
worden doorgeschoven naar 2016.
Als eerste prioriteit gold in 2015 uiteraard het officieel oprichten van de bond. We hebben
inmiddels dan ook een KvK-registratie en een officiële bankrekening. Een andere belangrijke
doelstelling was het opzetten van commissies. Gedurende het hele jaar zijn er gefaseerd
commissies opgestart. Zoals eerder vermeld heeft de bond inmiddels een aantal actieve
commissies. Ook het bouwen van een website was een belangrijke prioriteit. We hebben dan ook
dankzij de inspanningen van de OCC sinds oktober een werkende website. Ook heeft het bestuur
zich er in 2015 voor ingespannen om een goed contact met andere bonden en overkoepelende
organisaties op te bouwen. Zo heeft de penningmeester het contact gelegd met NOC*NSF en
probeert het bestuur de reglementen van de bond zo op te stellen dat we, indien gewenst, over
drie jaar aansluiting zouden kunnen zoeken. Ook is er contact geweest met KNAS. Er zijn voorlopig
geen concrete initiatieven tot samenwerken. Bij de General Assembly van de IFHEMA is de bond
ingestemd als aspirant-lid. Tot slot is het bestuur, samen met enkele commissies, druk doende
geweest met het schrijven en controleren van nieuwe reglementen ten behoeve van het HR.
Tegelijkertijd bestond er de ambitie om voor de beoefenaars voor 2015 ledenpassen en
verzekeringen te regelen. Het bestuur heeft deze ambitie helaas niet kunnen realiseren omdat het
verzamelen van de daarvoor benodigde gegevens veel meer tijd kostte dan eerst verwacht. Deze
doelstellingen staan dan ook hoog op de prioriteitenlijst voor 2016. Zie voor een schematische
weergave van de doelstelling hieronder:
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In algemene zin zijn er dus grote vorderingen gemaakt bij het opzetten van een goed
gestructureerde bond. Deze klus is echter nog niet geklaard en deze lijn zal dus in 2016 doorgezet
moeten worden. Hiervoor verwijst het bestuur naar het beleid voor 2016.

