ALV 22 april 2018

Verslag Algemene Ledenvergadering H.E.M.A. Bond-Nederland
Locatie: Wapenkamer Kasteel Heeswijk, Kasteel 4, 5473 VA te Heeswijk Dinther
Deelnemers: Tosca Beuming, Max van den Ekart, Ruud Herrewijnen, Jasper Olthof, Cindy van Nierop,
Gijs van Broekhoven, Tessa Beukelaer, Bas Doeksen, Ynse Segaar
Bestuursleden
Jan-Chris Plaggemars (voorzitter), Koen de Bruin, Anouk Post, Remco van Gulik, Dirk Maats (verslag)
Bestuursleden afwezig:
1.
-

2.
-

-

-

-

Opening
Jan-Chris Plaggemars opent de vergadering. Kasteel Heeswijk is zeer sfeervol, maar niet
gemakkelijk te bereiken. Voor de volgende vergadering zal gekeken worden naar een meer
praktische vergaderlocatie.
Geïnventariseerd wordt wie stemgerechtigd zijn:
Ruud Herrewijnen
namens Zwaard en Steen
Jasper Olthof
namens MARS
Max van den Ekart
namens de Zwaardkring
Bas Doeksen
namens AMEK
In totaal worden 411 van de 530 leden vertegenwoordigd.
Er zijn geen machtigingen.
HVN, Langenort, Queensguard en SHS zijn niet vertegenwoordigd.
Ingekomen stukken en mededelingen
Jan-Chris Plaggemars deelt mee dat Tosca Beuming en Jolanda de Laat zijn aangesteld als
vertrouwenspersoon. Wanneer iemand iets wil melden op gebied van ongewenst gedrag of een
sociaal onveilige situatie, dan kan men voortaan ook bij hen terecht. Daarnaast is het natuurlijk ook
mogelijk om zaken binnen de eigen club met de daartoe aangewezen persoon te bespreken. Het
bestuur is ook te allen tijde bereikbaar.
Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat de laatste tijd een discussie speelt over relaties tussen
leerlingen en instructeurs. In Nederland zijn relaties tussen leerlingen en instructeurs in principe
verboden, ook als het gaat om meerderjarige leerlingen. Hij vraagt aan de ALV of op dit punt beleid
wordt verwacht vanuit de Bond of dat het en kwestie is die aan de clubs zelf moet worden
overgelaten. Bas Doeksen vindt het een kwestie die aan de clubs zelf moet worden overgelaten.
Ruud Herrewijnen is het daarmee eens. Wanneer het volwassen mensen betreft, is het geen issue.
Wel is Ruud Herrewijnen van mening dat clubs door de betreffende instructeur op de hoogte
moeten worden gebracht wanneer een dergelijke relatie zich voordoet.
Jan-Chris Plaggemars vraagt hoe binnen clubs moet worden omgegaan met relaties tussen
instructeurs en kwetsbare personen. Ruud Herrewijnen geeft aan dat dit per geval bekeken moet
worden. Mensen hebben zelfbeschikking of niet. Het is moeilijk om daar beleid op te maken. JanChris Plaggemars licht toe dat een dergelijk issue kan gaan spelen wanneer een leerling aangeeft
dat sprake is van een heel moeilijke situatie.
Jasper Olthof wijst erop, dat in de instructeursopleiding aandacht is voor het omgaan met
ongewenst gedrag. Jasper Olthof is er voorstander van dat door het bestuur van een club of een
specifieke commissie van een club per geval wordt bekeken hoe met dit soort relaties moet
worden omgegaan. Jasper Olthof denkt dat de Bond hooguit aan clubs de oproep moet doen om
na te denken hoe zij omgaan met dit soort situaties.
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Tosca Beuming vindt het een goed idee om een meldpunt in te richten voor wanneer zaken toch
fout lopen. Jasper Olthof wijst erop dat de vertrouwenspersoon van de Bond dan degene is bij wie
men terecht kan.
Dirk Maats deelt mee dat er contact is geweest met NOC NSF over de aansluitvoorwaarden. Deze
aansluitvoorwaarden zijn recentelijk op een aantal punten gewijzigd. Zo lijkt internationale
erkenning door Sportaccord een minder zwaarwegende factor dan voorheen. Dit komt ook door
het feit dat Sportaccord zich meer ontwikkelt in de richting van een evenementen- en
lobbyinstelling. De komende periode zal het bestuur aandacht geven aan de openstaande punten
die van belang zijn om te kunnen aansluiten bij NOC NSF. Streven is om weer een paar stappen in
de goede richting te zetten.
Dirk Maats deelt mee dat een aantal clubs de afgelopen periode op verzoek informatie is
toegestuurd over de procedure voor aansluiting bij de Bond. Het gaat om FIGHT Breda, de
Vechtschool, Historisch schermgilde Limburg en St. Michielsgilde Gouda. Het is zeer positief dat al
deze clubs interesse tonen. FIGHT Breda heeft te kennen gegeven op korte termijn te willen
aansluiten. Historisch schermgilde Limburg heeft laten weten de aanvraag voor lidmaatschap een
jaar te willen uitstellen.
Koen de Bruin deelt mee dat de verstandhouding met KDF de laatste tijd ook iets is verbeterd,
mede dankzij inspanning van Ynse Segaar.
Dirk Maats deelt mee dat op 14 en 15 juli een zwaardfestival wordt gehouden in het
zwaardmuseum in Solingen.
Koen de Bruin deelt mee dat van 30 november tot 2 december de IFHEMA Cup wordt
georganiseerd in Portugal.
Vaststelling agenda
Jan-Chris Plaggemars stelt voor de agenda te wijzigen. Hij wil punt 6 Verslag Kascie en punt 7
Financieel Jaarverslag omdraaien. Reden is het feit dat er commotie is ontstaan tussen de
kascommissie en het bestuur. Ruud Herrewijnen vindt dit niet juist. Wanneer het financieel
jaarverslag niet is goedgekeurd door de kascommissie dan kan het financieel jaarverslag niet
worden besproken. Ruud Herrewijnen wil niet over cijfers praten die niet gecontroleerd zijn. JanChris Plaggemars stelt voor om dan een overleg tussen bestuur en kascommissie in te lassen.
Ruud Herrewijen heeft een extra agendapunt. Hij wil graag aandacht voor de gewijzigde
wapenwet. Jan-Chris Plaggemars stelt voor om dit punt als agendapunt 10 op te nemen.
Vaststelling notulen ALV dd 19 november 2017
Dirk Maats vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige ALV.
Max van den Ekart wijst erop dat de naam “Westveen” verkeerd is geschreven, dit moet
“Westveer” zijn.
Max van den Ekart wijst erop dat hij bij de toelichting op de Veiligheidscommissie niet een vraag
heeft gesteld over communicatie, maar een opmerking heeft gemaakt.
Met inachtneming van deze aanpassingen worden de notulen vastgesteld.
Secretarieel Jaarverslag
Dirk Maats geeft een toelichting op het secretarieel jaarverslag. Hij geeft aan dat de huidige opzet
is gekozen vanwege de opmerkingen van de ALV op de vorige opzet: toen werd aangegeven dat de
puntsgewijze behandeling van de doelstellingen te summier was uitgewerkt. Daarom is nu gekozen
voor een inhoudelijke toelichting op hoofdlijnen. Ynse Segaar geeft aan dat hij meer een
combinatie tussen de huidige en de voorgaande opzet had verwacht. Dirk Maats zegt toe dat hij
daarmee rekening zal houden bij het opstellen van het volgende jaarverslag. Actie Dirk Maats
Ynse Segaar vraagt zich af hoe het komt dat de leden onvoldoende reageren op het verzoek tot
machtiging. Koen de Bruin licht toe dat 205 van de 530 leden een machtiging hebben ingevuld. JanChris Plaggemars geeft aan dat er een enorm gat zit tussen het gewenste aantal en het actuele
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aantal machtigingen. Streven is om zeker 90% van het ledental te halen. Koen de Bruin wijst erop
dat een aantal clubs al wel goed presteren. Zwaard en Steen, Langenort en SHS zijn goed bezig.
Ruud Herrewijnen doet het verzoek om de clubs lijsten te sturen met leden die nog geen
machtiging hebben ingevuld.
Jasper Olthof wijst erop, dat veel mails van de Bond niet aan lijken te komen. Daar zit een groot
issue dat echt alle aandacht verdient. Het bestuur zal bij het verzenden van mails aan clubs bij de
clubs checken of deze zijn doorgekomen. Wanneer de mails niet zijn doorgekomen zal het bestuur
proberen te achterhalen wat daar de reden voor is. Actie bestuur
Koen de Bruin geeft aan dat bij het mailprogramma dat richting de leden wordt gebruikt een
technisch issue speelde, maar dat zou moeten zijn opgelost.
Ynse Segaar vindt het zeer zorgelijk dat het bestuur zo bezig blijft met het in orde krijgen van de
financiën. Op deze manier is het voor het bestuur eigenlijk niet mogelijk om de aandacht te richten
op andere zaken. Koen de Bruin geeft aan dat gelukkig wel op een paar punten verbetering
zichtbaar is, bijvoorbeeld bij de aanmelding van nieuwe leden. Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat
het bestuur op punten nogmaals het gesprek zal moeten aangaan met de betreffende
bestuursleden binnen de clubs, vooral om het aanmeldproces goed op de rails te krijgen. Dan blijft
de vraag staan wat er moet gebeuren met de bestaande leden die nog geen lid zijn van de Bond.
Ynse Segaar vindt dat ook de clubs hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen.
Tosca Beuming stelt voor om leden eenmalig een machtigingsformulier per post toe te sturen,
eventueel voorzien van retourenveloppe.
Ruud Herrewijnen vindt dat de clubs moeten worden ingeschakeld om achter de bestaande leden
die nog geen machtiging hebben getekend aan te gaan. Anders functioneert de Bond niet en daar
hebben de clubs uiteindelijk last van.
Jan-Chris Plaggemars stelt voor om de clubs deze week nogmaals de overzichten met leden zonder
machtiging toe te sturen en hen de vraag te stellen wat zij behalve deze lijst verder nodig hebben
van de Bond. Koen de Bruin zal deze actie in gang zetten. Actie Koen de Bruin
Tosca Beuming is benieuwd wat d econsequentie is wanneer leden geen machtiging hebben
getekend. Ruud Herrewijnen wijst erop dat de Bond momenteel nog te weinig pressiemiddelen
heeft om echt druk te kunnen uitoefenen. Maar mocht het bijvoorbeeld zo zijn dat je een
wapenvergunning krijgt via de Bond, dan heb je een goed instrument in handen. Ynse Segaar stelt
voor om bijvoorbeeld pas een bondsstempel af te geven voor een evenement wanneer een
bepaald percentage leden binnen een club de machtiging heeft ondertekend. Max van den Ekart
ziet daar ook mogelijkheden voor.
Koen de Bruin kan zich voorstellen dat clubs in de eigen statuten opnemen dat nieuwe leden
automatisch ook lid moeten zijn van de Bond.
Verslag kascie en 7. Financieel Jaarverslag
Ynse Segaar geeft aan dat de financiën niet aan de orde kunnen komen in deze vergadering omdat
de kascommissie de cijfers niet heeft kunnen controleren. In de afgelopen periode is contact
geweest tussen het bestuur en de kascommissie. De stukken die het bestuur aan de kascommissie
heeft aangeleverd waren onvolledig en van onvoldoende kwaliteit om de controle te kunnen
uitvoeren. Een verzoek van de kascommissie om de stukken aan te passen en aan te vullen heeft
helaas niet geleid tot een complete en inhoudelijk correcte set documenten. Hij vindt het spijtig
dat het niet tijdig gelukt is om de kas naar behoren te controleren.
Jan-Chris Plaggemars licht toe dat het probleem met name schuilt in de communicatie tussen de
kascommissie en het bestuur. De manier waarop de geconstateerde tekortkomingen zijn gemeld
vindt het bestuur onacceptabel. Door de verstoorde verhoudingen heeft de controle niet kunnen
plaatsvinden. Koen de Bruin wijst erop dat het probleem niet in de cijfers zit, de cijfers kloppen en
hebben betrekking op een beperkt aantal mutaties. Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat de
kascommissie onder andere opmerkingen had over de lay-out, de opzet van de balans en een
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aantal ontbrekende facturen. Met een aantal opmerkingen is het bestuur het eens, met een aantal
andere niet.
Jasper Olthof wil graag weten hoe het nu verder moet. De financiële verantwoording over 2017
moet wel worden afgesloten. Daarbij is het gebruikelijk voor een kascommissie om voor alle
formele transacties bewijslast te willen zien in de vorm bonnen of facturen. Het moet voor de volle
100% helder zijn waarvoor uitgaven zijn gedaan.
Max van den Ekart geeft aan dat eigenlijk een nieuwe ALV nodig is om de financiën na goedkeuring
door de kascommissie alsnog te kunnen vaststellen. De kascommissie zal de controle hoe dan ook
moeten uitoefenen.
Voorstel van Jasper Olthof is om een bemiddelaar aan te stellen tussen kascommissie en het
bestuur. Alle communicatie tussen bestuur en kascommissie dient via deze persoon te verlopen.
Max van den Ekart geeft aan dat hij bereid is om deze rol op zich te nemen. Jasper Olthof en Ruud
Herrewijnen willen Max van den Ekart hierin graag ondersteunen waar nodig.

Besluit: De ALV stemt in met het instellen van een bemiddelaar tussen bestuur en kascommissie in de
persoon van Max van den Ekart .
-

-

Max van den Ekart vraagt zich af op welk moment het financiële jaarverslag over 2017 moet
worden vastgesteld na positief advies van de kascommissie. Zou dit op een extra ALV moeten
gebeuren of is het afdoende de kascommissie officieus te laten instemmen met de financiën en de
financiën in de najaars ALV formeel te laten vaststellen?
Jasper Olthof wijst erop dat het niet ongebruikelijk is voor een ALV om uitstel te verlenen voor de
goedkeuring van het financieel jaarverslag. Zijn voorstel is om de financiën na akkoord van de
kascommissie in de komende najaars ALV vast te stellen.

Besluit: De ALV is akkoord met het verlenen van uitstel voor goedkeuring van de financiën over 2017
tot de najaars ALV in 2018.
-

-

8.
-

-

Max van den Ekart is benieuwd of er nog steeds openstaande rekeningen zijn bij de clubs. Koen de
Bruin bevestigt dat voor 2015 en 2016 nog openstaande rekeningen staan bij clubs. Clubs die nog
rekeningen hebben openstaan zijn AMEK en Queensguard. Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat hij
contact heeft gehad met Queensguard. Het gaat niet goed met Queensguard. De club bestaat uit
nog maar 5 leden. Ze hebben geen KvK inschrijving en de communicatie is problematisch. Het is de
vraag of je een rekening van een paar honderd euro kan neerleggen bij 5 man. Hij kan zich
voorstellen dat op een gegeven moment besloten moet worden om de openstaande rekening voor
deze club af te schrijven. Wat AMEK betreft, deze club heeft de rekening voor 2016 betaald. Over
de andere openstaande rekening moet het gesprek weer gevoerd worden.
Koen de Bruin geeft aan dat de clubs een overzicht zullen krijgen van de leden die 2017 nog niet
hebben voldaan.
Verslag commissies
Ynse Segaar geeft een presentatie waarin de resultaten van de Veiligheidscommissie in het
afgelopen jaar worden toegelicht.
In 2017 zijn vorderingen gemaakt op gebied van de instructeursopleiding en certificering. De eerste
opleidingsdag wordt gehouden op 22 september 2018. Oproep aan alle geïnteresseerden is om
zich alvast te registreren via veiligheidscommissie@hemabond.nl. Binnenkort komt een
(web)inschrijfformulier beschikbaar.
Op punt van de audits loopt de Veiligheidscommissie helaas achter bij de oorspronkelijke
doelstelling. De uitvoering liet te wensen over. Remco van Gulik licht toe dat in de planning van de
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audits rekening wordt gehouden met nieuwe clubs die willen toetreden. Zo wordt voorkomen dat
het toetredingstraject eindeloos duurt.
Ten aanzien van het FOBO formulier (formulier ongevallen, bijna ongevallen) doet de
Veiligheidscommissie de oproep om vooral meldingen door te geven zodat inzichtelijk wordt wat
er gebeurt in de HEMA scene. Mocht sprake zijn van bepaalde trends dan kunnen daarop
maatregelen worden genomen. Nu zijn nog maar een paar incidenten geregistreerd, dat kan beter.
Tosca Beuming vraagt zich af of de veiligheidscommissie ook van de kant van de
vertrouwenspersonen FOBO meldingen verwacht. Ynse Segaar stelt voor dat de
veiligheidscommissie dit aandachtspunt meeneemt in de aanscherping van de FOBO aanpak.
De Veiligheidscommissie vraagt opnieuw aandacht voor het gebruik van de hoofdletsel app. Deze
handige app zou bij alle instructeurs, juryleden etc. op de telefoon moeten staan.
De HEMA specifieke EHBO is slecht gewaardeerd. De Veiligheidscommissie vraagt zich af of niet
overwogen moet worden of de aansluitcriteria in het Huishoudelijk Reglement op dit punt kunnen
worden aangepast (dat wil zeggen: niet de eis stellen dat binnen een club kennis bestaat op gebied
van HEMA specifieke EHBO, maar gewoon van EHBO). Gijs van Broekhoven vraagt zich af of de
training zich niet kan richten op een aantal specifieke casussen met betrekking tot de omgang met
hoofdbescherming, beschermende kleding in relatie tot bepaalde verwondingen/kwetsuren. De
overige aspecten komen wel aan bod in de reguliere EHBO trainingen.
Jan-Chris Plaggemars vraagt zich af of de ALV inderdaad een statutenwijziging zou willen op het
punt van de HEMA specifieke EHBO. Ruud Herrewijnen vindt het geen goed idee om de cursus
maar meteen helemaal af te schaffen na één mindere ervaring. Zwaard en Steen had graag de
uitnodiging voor deze cursus ontvangen en overweegt om deze cursus in de toekomst zelf weer te
gaan organiseren. Bovendien zijn eerdere ervaringen met de betreffende EHBO trainer juist heel
goed. Bas Doeksen is benieuwd naar de verschillen tussen de EHBO training nieuwe stijl en de
oudere trainingen. Ynse Segaar geeft aan dat het dezelfde trainer is. De aandacht is gelegd op het
omgaan met gebroken vingers, het omgaan met hoofdletsel en maskers, etc. De
veiligheidscommissie zal de EHBO cursus evalueren en nagaan of deze cursus nog van toegevoegde
waarde kan zijn. Actie veiligheidscommissie
Ynse Segaar deelt mee dat in de Veiligheidscommissie een wisseling van de wacht plaatsvindt. Hij
gaat stoppen als voorzitter, Max van den Ekart neemt het stokje over. De Veiligheidscommissie
blijft op sterkte door het aantreden van Roel Hodzelman als commissielid.
Arbitragecommissie
Remco van Gulik deelt mee dat Gerald Nieborg helaas niet aanwezig kan zijn om de vorderingen
van de Arbitragecommissie toe te lichten. De commissieheeft het afgelopen jaar een doorstart
gemaakt en is druk bezig geweest met het organiseren van jurytrainingen. De Arbitragecommissie
laat weten dat het bestand juryleden en scheidsrechters nauwelijks wijzigt. Het blijft dezelfde pool
mensen. Idee van de Arbitragecommissie is om jurytrainingen op locatie bij de clubs te
organiseren, zodat meer personen bereikt kunnen worden. Helaas is op dit idee geen (of geen
positieve) respons gekomen vanuit de clubs. De Arbitragecommissie gaat na of dit structureel is of
eerder te maken heeft met de communicatie.
Informatieveiligheid en privacy
Remco van Gulik deelt mee dat een speciale commissie bezig is met het uitwerken van richtlijnen
en procedures op gebied van informatieveiligheid en privacy. Robin Verhoef, Gilbert van Zeijl en
Bas de Groot zitten in deze commissie. Onder andere wordt bekeken of de Bond gebruik kan gaan
maken van een veiliger communicatieplatform. Dat zal ook een positief effect hebben op de
communicatie.
Remco van Gulik geeft aan dat de commissies het komende jaar gaan inzetten op een betere
communicatiestructuur. Het bij het voorgaande punt genoemde communicatieplatform helpt bij
het onderling delen van waar elke commissie en het bestuur mee bezig is.
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Historische Bronnen
Remco van Gulik deelt mee dat Oskar ter Mors helaas niet zelf aanwezig kan zijn om de
vorderingen van de Historische Bronnencommissie toe te lichten. Oskar ter Mors heeft wel een
bericht gestuurd. Jasper Olthof vraag of dit bericht gedeeld kan worden. De tekst van de brief
wordt hieronder integraal opgenomen:
“Gezien het niet zeker is welke leden van de historische bronnencommissie morgen bij de ALV van
de HEMA-bond Nederland zullen zijn, heb ik voor de zekerheid deze brief geschreven om eventueel
te laten voorlezen. Het gaat hier om een kort verslag van de activiteiten van de commissie, dat
helaas ook daadwerkelijk erg kort gaat zijn. Om te beginnen wil ik even vermelden wie afgelopen
jaar allemaal lid zijn geweest van de commissie. Aan het begin van het jaar waren dat Bram als
voorzitter, Gino, Martin, Jasper en ikzelf. Jasper gaf vrij vroeg in het jaar aan dat hij niet langer lid
kon zijn van de commissie en als gevolg daarvan zijn we op zoek gegaan naar nieuwe leden. Deze
nieuwe commissieleden hebben we gevonden in Tessa en Casper, die zich sindsdien beiden hard
hebben ingezet voor de commissie. Daarnaast heb ik het stokje als voorzitter overgenomen.
Dat laat echter wel nog de vraag open waarom er afgelopen jaar zo weinig is gebeurd. Ten eerste
waren er enkele persoonlijke omstandigheden die onze voormalig voorzitter parten speelden,
waardoor helaas enkele projecten zijn verzand. Het opnemen van enkele nieuwe leden in de
commissie, halverwege het jaar kostte in eerste instantie wat tijd, maar heeft sindsdien wel enkele
interessante projecten opgeleverd. Deze zijn echter nog steeds bezig en hebben daarom vorig jaar
geen resultaat laten zien. We hopen dat dit jaar met een grote hoeveelheid evenementen en
publicaties te compenseren. Zo is er bijvoorbeeld het symposium Combat in Context, waarvoor we
al een flink aantal maanden de voorbereidingen treffen en hebben we in het afgelopen jaar ook
wat stappen gezet richting het maken van een database voor zwaarden in Nederlandse musea, een
bibliografie van HEMA-gerelateerde boeken en enkele historische achtergrondartikelen voor op de
website. Al deze projecten zijn vorig jaar met onze nieuwe leden begonnen en moeten in de
komende maanden vrucht gaan dragen. Hopelijk kunnen we dan ook volgend jaar een iets ruimere
lijst van prestaties presenteren.”
Remco van Gulik vraagt aandacht voor het seminar op 22 juni in samenwerking met de Universiteit
Leiden. Het is zeer bijzonder dat dit gaat gebeuren. De communicatie voor dit seminar wordt de
komende weken uitgerold.
(Externe) Communicatie
Anouk Post geeft aan dat binnen de Communicatiecommissie nog altijd sprake is van structurele
onderbezetting. Feitelijk houden Anouk Post en Linde Simpson de commissie samen draaiende.
Wat leuk is om te vermelden is dat de website gemiddeld 1000x per maand wordt bezocht. De
interviews doen het goed. Bataille heeft laten weten dat naar aanleiding van het interview met een
van de leden een significante toename van interesse voor cursussen te zien is geweest.
Anouk Post deelt mee dat de Communicatiecommissie werkt aan een helder stappenplan zodat
het voor partijen die informatie willen aanleveren helder is aan welke vereisten deze moet
voldoen. Dit maakt het leven voor iedereen een stuk makkelijker. Dit stappenplan zal ook op de
website worden gepubliceerd.
Anouk Post geeft aan dat de website voor verbetering vatbaar is, helaas is binnen de
Communicatiecommissie te weinig expertise voorhanden om hierin goede stappen te zetten.
Anouk Post roept de clubs en aanwezige leden op om vooral op zoek te gaan naar personen die de
commissie kunnen versterken (op gebied kwaliteit en kwantiteit)!
Aankondiging vacatures commissie en bestuur (huidig en 2019)
Jan-Chris Plaggemars deelt mee dat aan het einde van dit bestuursjaar een groot aantal functies
vacant zal komen. Voor Jan-Chris Plaggemars, Koen de Bruin en Dirk Maats geldt dat de
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zittingsperiode is verstreken. Anouk Post heeft laten weten niet meer herkiesbaar te zijn. Remco
van Gulik heeft aangegeven nog aan te willen blijven.
Jan-Chris Plaggemars wijst erop dat er nieuwe mensen nodig zijn met nieuwe ideeën over de
toekomst van de Bond. Bijvoorbeeld of we een Nederlands team willen oprichten, op welke manier
het onderscheid gemaakt moet worden tussen topsport en breedtesport, op welke wijze de
sportkant gecombineerd moet worden met de historische dimensie en interesse, wat dit betekent
voor het imago, enzovoort. Het gaat erom dat er nieuwe mensen aantreden die de community
willen helpen een nieuwe stap te maken. Het liefst zijn de kandidaten al ten tijde van de najaars
ALV bekend, zodat zij tijdig kunnen worden ingewerkt. Verzoek aan de clubs is te helpen met het
benaderen van kandidaten. Actie clubs

10. Wapenwetgeving
- Ruud Herrewijnen licht toe dat hij contact heeft gehad met een inhoudelijk deskundige. De nieuwe
wapenwet is al van kracht. De omschrijving van blanke wapens is zeer onduidelijk. Probleem is dat
een burgemeester geen ontheffing meer kan verlenen voor het gebruik van blanke wapens voor
sport of demonstratiedoeleinden. Dit is zeer verontrustend, want dit betekent dat het onmogelijk
lijkt te worden om HEMA te beoefenen en demonstraties / evenementen te organiseren.
- Bas Doeksen vraagt zich af of het verstandig is om een probleem waarmee de autoriteiten op dit
moment nog ontspannen omgaan zo in de aandacht te zetten. Dit kan ook contraproductief
werken.
- Koen de Bruin stelt voor om een commissie op te richten om contact te leggen met de betreffende
contactpersoon en in samenwerking met overige belangenclubs een duidelijk verzoek neer te
leggen bij de overheid voor aanpassing van deze wet. Hij zal op korte termijn contact leggen met
Ruud Herrewijnen en diens contactpersoon en tegelijkertijd de clubs benaderen of er leden zijn
met een juridische achtergrond die willen bijspringen. Actie bestuur
11. Rondvraag
- Ynse Segaar meldt dat hij certificaten bij zich heeft van de afgelopen EHBO cursus. Hij hoopt zo snel
mogelijk de kascontrole te kunnen uitvoeren en ziet uit naar de informatie van het bestuur.
- Ynse Segaar wil iedereen van harte danken voor de samenwerking de afgelopen periode en vindt
het jammer dat zijn afscheid nu zo heeft moeten verlopen.
- Koen de Bruin verzoekt de leden en de clubs om facturen die zij betaald willen hebben vooral in
een afzonderlijke mail met een enkele bijlage te versturen, zodat helder is wat precies betaald
moet worden.
12. Sluiting
- Onder dankzegging aan de beheerder van kasteel Heeswijk sluit de voorzitter de ALV.
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