Secretarieel jaarverslag 2017
In het jaar 2017 kwam het Bondsbestuur 32 keer bijeen. De vergaderfrequentie bleef daarmee
ongeveer gelijk aan 2016 waarin 30 keer werd vergaderd. Conform de regelsorganiseerde het bestuur 2
keer een ALV, in het voorjaar en in het najaar. Tijdens de voorjaars ALV vond een bestuurswisseling
plaats waarbij afscheid werd genomen van Maurice Booij en Oskar ter Mors. Jan-Chris Plaggemars
(voorzitter), Koen de Bruin (penningmeester), Anouk Post (bestuurslid extern), Remco van Gulik
(bestuurslid intern) en Dirk Maats (secretaris) werden daarop door de ALV ingestemd voor een periode
van twee jaar.
Het bestuur heeft in 2017 gewerkt aan de volgende ambities: (voorbereiding van) toekomstige
aansluiting bij NOCNSF, (voorbereiding van) competitieve evenementen en het opzetten van een
(financiële) ledenadministratie gebaseerd op automatische incasso van individuele leden.
NOC NSF
Bij de oprichting van de Bond in 2014 en opvolgende ALV’s in 2015 is de ambitie uitgesproken om aan te
sluiten bij NOC NSF. Ter voorbereiding hierop is in 2017 een belangrijke stap gezet met de uitbreiding
van hetHuishoudelijk Regelement met een reglement voor de omgang met ongewenst gedrag. Daarna
zijn verdere vervolgstappen gezet om te komen tot implementatie en naleving hiervan, onder andere
door te werken aan de realisatie van de functie van vertrouwenspersoon binnen de Bond.
Een andere belangrijke voorwaarde voor aansluiting bij NOCNSF, namelijk de omzetting van de Bond tot
een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is in 2017 nog niet gerealiseerd. Dit vanwege de
opstartproblemen met de financiële incasso’s waardoor gedurende het jaar onvoldoende middelen in
kas waren om de statuten bij een notaris vast te leggen.
Competitieve evenementen
Het bondsbestuur had voor 2017 de ambitie omsamen met de clubs een serie toernooitjes te
organiseren. Dit om het voor mensen laagdrempelig te maken om te leren jureren, op te treden als
scheidsrechter en uiteraard om je vechtkunst in de ring te testen. Hoewel de toernooitjes als zodanig
nog niet van de grond zijn gekomen heeft de arbitragecommissie wel een serie jurytrainingen
georganiseerd die tot op zekere hoogte in dit streven passen.
Ledenadministratie
In 2017 is door de penningmeester zeer veel energie gestoken in het opzetten van een (financiële)
ledenadministratie gebaseerd op automatische incasso van individuele leden. Daartoe is een
professioneel boekhoudpakket aangeschaft. Eind 2017 is het systeem werkend gekregen waardoor de
eerste incasso’s met succes konden worden geïnd en de financiële situatie van de Bond is verbeterd.
Helaas is ook in 2017 gebleken dat het compleet krijgen, houden en najagen van de ledenadministratie
een arbeidsintensief proces is, waarvoor geen eenduidige oplossing te vinden is. Het blijft jammer dat
ook in 2017 administratieve zaken een (te) grote druk zijn blijven leggen op het bestuur.
Cijfermatig ziet de ontwikkeling van het ledenbestand van de HEMA Bond er als volgt uit:
Ledenbestand
Aantal geassocieerden
Aantal aspirant-geassocieerden

Per 1-1-2018

Per 1-1-2017
9
2

9
1

Per 1-1-2016
8
1
1

Aantal leden

529

457

425

Uit bovenstaande cijfers is af te leiden dat het aantal HEMA beoefenaars binnen de aangesloten clubs
door de jaren heen is blijven groeien en ook in 2017 is blijven toenemen. Daarnaast heeft in 2017 een
aantal nieuwe clubs aangegeven zich te willen opgeven voor aspirant lidmaatschap van de Bond, wat
een extra positief effect zal hebben op de verdere ontwikkeling en groei van HEMA binnen Nederland
en van positieve invloed zal zijn op de verdere uitbouw en consolidatie van de Bond.
Naast het doorbouwen aan de beleidsdoelstellingen heeft de Bond in 2017 ook aandacht kunnen
besteden aan de volgende zaken:
Instructeursopleiding en certificering
De veiligheidscommissie heeft plannen gepresenteerd voor een instructeursopleiding en certificering op
niveau I2 (assistent-trainer). De ALV heeft hiervoor commitment getoond en aangegeven hierin mee te
willen gaan waardoor in 2017 belangrijke mijlpaal is bereikt in de verdere professionalisering van de
sport.
Stempelprocedure voor evenementen
De veiligheidscommissie heeft in 2017 belangrijke stappen gezet om te komen tot een procedure voor
het goedkeuren van evenementen zodat deze formeel voldoen aan de door de ALV gestelde eisen op
gebied van organisatie en veiligheid.
Historische bronnen
De historische bronnencommissie is in 2017 druk bezig geweest met de voorbereiding van informatieve
teksten voor de website, het schrijven van een bibliografie van HEMA gerelateerde bronnen en het
leggen van contacten voor een aantal grote evenementen in 2018. Een voorbeeld is het op 22 juni 2018
geplande wetenschappelijke symposium in samenwerking met de Universiteit Leiden.
Communicatie
Ondanks aanhoudende bezettingsproblemen is de communicatiecommissie erin geslaagd in 2017 veel
positieve aandacht te genereren voor de activiteiten van de Bond door publicatie van artikelen,
interviews en nieuwsberichten op de website en facebook.
Statistieken: De website werd in 2017 gemiddeld 1000 keer per maand bekeken. 25% van de views
kwam binnen via zoekmachines. Top drie posts: het overzicht van behaalde medailles, het interview met
Majken Roelfszema en het interview met Remco van Gulik.
Bezetting commissies
De commissies waren gedurende 2017 als volgt bezet:






Arbitragecommissie - Gerald Nieborg (voorzitter), Cem Ates, Melle Gerritsen, Linde Simpson.
Communicatiecommissie - Linde Simpson.
Historische bronnencommissie - Oskar ter Mors (voorzitter), Bram Verhees, Martin Schol, Gino de Haas,
Casper van Dijk, Tessa Beukelaar-van Gulik.
Veiligheidscommissie - Ynse Segaar (voorzitter), Jasper Olthof, Max van den Ekart, Michael Snijders,
Robin Verhoef.

2

