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Secretarieel jaarverslag 2018 
In het jaar 2018 kwam het Bondsbestuur 28 keer bijeen. Conform de reglementen organiseerde het 
bestuur 2 keer een ALV:  in het voorjaar in het sfeervolle kasteel Heeswijk te Heeswijk-Dinther, in het 
najaar in cultuurcentrum Parnassos te Utrecht. De samenstelling van het bestuur was in 2018 als volgt: 
Jan-Chris Plaggemars (voorzitter), Koen de Bruin (penningmeester), Anouk Post (bestuurlid extern tot 
augustus), Remco van Gulik (bestuurslid intern), Casper van Dijk (algemeen bestuurslid per november), 
Dirk Maats (secretaris). 
 
Dankzij inzet van al degenen die ook het afgelopen jaar weer hun kostbare vrije tijd en aandacht hebben 
willen vrijmaken heeft de Bond in 2018 verder kunnen werken aan de volgende ambities: 
   

 stappen zetten richting (toekomstige) aansluiting bij NOC NSF 

 (voorbereiding van) competitieve evenementen 

 organiseren van een symposium 

 verbeteren van communicatie binnen de Bond 

 verder verbeteren van de (financiële) ledenadministratie 

 werken aan gegevensuitwisseling die in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving 
(AVG) 

 opzetten van een instructeuropleiding- en certificeringstraject (niveau I2). 
 
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. Een belangrijke aansluitingsvoorwaarde betreft de omzetting van de Bond tot een 
rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Hoewel dit streven ook in 2018 nog niet is 
gerealiseerd, is dit jaar wel een belangrijke stap in deze richting gezet door voorstellen voor aanpassing 
van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor te leggen aan de ALV. Naar verwachting kan 
notariële vastlegging gerealiseerd worden in het voorjaar van 2019, nadat de ALV heeft ingestemd met 
de aangepaste wijzigingsvoorstellen. 
 
Competitieve evenementen – voorbereiding eerste Nederlandse HEMA Kampioenschappen 
Het bondsbestuur heeft in 2018 een toernooicommissie opgericht om een eerste nationale competitie 
te organiseren. De afgelopen maanden is veel tijd gaan zitten in het uitdenken van de opzet van deze 
competitie en het treffen van de nodige voorbereidingen op uiteenlopende gebieden als het bedenken 
en vaststellen van regelsets, het organiseren van jurytrainingen, het verzorgen van catering, informeren 
en begeleiden van media en het zoeken naar sponsoring. Tot een concreet evenement heeft dit in 2018 
niet meer geleid, maar het verheugt het bestuur zeer te kunnen berichten dat de eerste editie van de 
Nederlandse HEMA Kampioenschappen is gestart: 4 evenementen waarvan de eerste reeds gerealiseerd 
is op 26 januari 2019 te Oegstgeest en de tweede gepland is op 13 april 2019, wederom in Oegstgeest. 
 
Commissie Historische Bronnen – organisatie eerste Symposium “Combat in Context” 

Het afgelopen jaar heeft de Commissie Historische Bronnen het eerste Symposium “Combat in Context” 

georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Leiden. Zwaartepunt lag in deze eerste editie bij 

lezingen van Gundula Lidke, Valerio Gentile en Jorrit Kelder over verschillende aspecten van oorlog en 

oorlogsvoering in de Bronstijd. Vervolgens besteedde Aurelien Nouvion aandacht aan een 13de eeuws 

manuscript waarin sprake lijkt van schermende geestelijken en gaf Reinier van Noort inzicht in het leven 

en werk van de 17de-eeuwse schermmeester Johannes Bruchius. De dag werd besloten door een 
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verhandeling over 15de eeuws Messer volgens Johannes Lecküchner met live demonstratie van 

beschreven technieken door Oskar ter Mors and Casper van Dijk. Doelstelling van het symposium 

was verbinding te leggen tussen wetenschap en de HEMA wereld. Uit de evaluaties blijkt dit redelijk 

te zijn gelukt. De Commissie Historische Bronnen heeft aangegeven in 2019 opnieuw een Symposium te 

willen organiseren.  

In 2018 heeft de Commissie Historische Bronnen enkele personeelwisselingen ondergaan.  
Vermeldenswaardig is dat Tessa Beukelaar – van Gulik aan het begin van het jaar is ingestapt en in 
oktober het voorzittersstokje heeft overgenomen van Oskar ter Mors. Voor geïnteresseerde leden die 
een bijdrage willen leveren aan de inhoudelijke verdieping van HEMA in Nederland is altijd plek binnen 
de Commissie. Hulp bij evenementen (“handjes”) wordt ook zeer gewaardeerd.  
 
Verbetering ledenadministratie en uitrol MS Teams 
In 2018 is door de penningmeester net als in voorgaande jaren veel energie gestoken in het sluitend 
krijgen van de (financiële) ledenadministratie. Begin 2019 zijn de incasso’s over 2018 geïnd. Het 
compleet krijgen, houden en najagen van de ledenadministratie blijft  een arbeidsintensief proces, mede 
door de grote aantallen te verwerken mutaties.  Gelukkig stijgt het aantal leden dat een 
machtigingsformulier heeft ingevuld gestaag.  
 
Parallel hieraan liep onze wens om in alle gegevensuitwisselingen rekening te houden met de privacy 
van onze leden, of het nu gaat om:  

 communicatie tussen bestuursleden van de Bond onderling of 

 tussen commissies en het bondsbestuur of 

 tussen clubs en de Bond. 
 

In het onderzoek naar een manier om deze uitwisseling van gegevens gestructureerd veilig te laten 
verlopen, kwam Microsoft Teams naar voren als meest geschikt platform. In de loop van 2018 is een 
begin gemaakt met de uitrol van het informatie- en communicatieplatform Microsoft Teams, in eerste 
instantie voor bestuur en commissies. Op termijn is het de bedoeling dat alle aangesloten clubs toegang 
krijgen tot dit informatie en communicatie platform. Verwachting is dat dankzij MS Teams een 
efficiëntere en veiligere gegevensuitwisseling kan plaatsvinden tussen bestuur, commissies en clubs. 
Hierdoor wordt de (interne) communicatie vergemakkelijkt en kan worden voldaan aan de eisen, die 
vanuit de AVG aan de omgang met vertrouwelijke (leden)gegevens worden gesteld. Dit kan zeker 
bijdragen aan de verbetering van de ledenadministratie. Hopelijk zal doelmatig gebruik van het platform 
op termijn ook leiden tot vermindering van de administratieve druk bij clubs, het Bondsbestuur en de 
commissies. 

Op grond van de ledengegevens die ons door de clubs zijn aangeleverd ziet de cijfermatige ontwikkeling 
van het ledenbestand van de HEMA Bond er als volgt uit: 

Ledenbestand Per 1-1-2019 Per 1-1-2018 Per 1-1-2017 Per 1-1-2016 

Aantal geassocieerden (clubs) 8 9 9 8 

Aantal aspirant-geassocieerden 
(clubs) 2 2 1 1 

Aantal leden 548 529 457 425 

 



 

3 

 

Uit bovenstaande cijfers is af te leiden dat het aantal HEMA beoefenaars binnen de aangesloten 
clubs ook in 2018 is blijven groeien. Helaas moet bij de cijfers vermeld worden dat de club 
Queensguard uit Groningen is opgehouden te bestaan. Tegelijkertijd mag de Bond zich in 2019 
verheugen op uitbreiding van het aantal (potentiële) leden, dankzij de associatieprocedure die is 
ingegaan met de clubs Ludolph van Ceulen en Historisch Schermgilde Limburg. In dit kader is het positief 
te vermelden dat Ludolph van Ceulen begin februari 2019 status van volwaardig lid heeft verkregen na 
een positief verlopen audit. 
 
Bezetting Communicatie Commissie  
Helaas hebben de aanhoudende bezettingsproblemen er in de loop van 2018 toe geleid dat de laatste 
(2!) actieve leden in bestuur en commissie zijn gestopt. Het Bestuur is er in 2018 niet in geslaagd om 
nieuwe leden te werven, maar heeft met kunst en vliegwerk enkele basisactiviteiten op gebied van 
website en Facebook beheer in stand kunnen houden. Positieve noot is dat inmiddels gemeld kan 
worden dat het bestuur stappen heeft kunnen ondernemen om de communicatie commissie voorzichtig 
op peil te brengen en de online activiteiten het komende jaar te hervatten. 
 
Ondanks de beperkte online activiteit blijft de website van de Bond goed bezocht worden, zoals 
onderstaand overzicht toont. Uit de cijfers is af te leiden dat het NHK, waarvoor de aankondiging in 
december uitging en de inschrijving in januari opende, een duidelijk (positief) effect sorteerde op het 
bezoek van de website. 
 

 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal 

2017        982 1258 1157 1018 941 5356 

2018 1176 987 1099 948 1368 1680 1061 1142 1226 1078 1085 1240 14090 

2019 2221 1552           4200 

 
Het dagelijks bezoek van de Facebook site kende ondanks een paar pieken aan het begin van het jaar in 
januari en februari (ca. 400) en april (ca 200) een terugloop van gemiddeld 147 naar 24 unieke 
bezoekers per dag, wat te maken heeft met de beperkte online berichtgeving.  
 
Instructeursopleiding en certificering 
De Opleidingscommissie heeft in 2018 een succesvolle pilot georganiseerd bij Mars in Groningen voor de 
instructeursopleiding en certificering op niveau I2 (assistent-trainer). Hiermee is een belangrijke mijlpaal 
bereikt in de verdere professionalisering van de sport. De Opleidingscommissie heeft aanpassingen 
doorgevoerd in de toetsopzet waardoor een Proeve van Bekwaamheid nieuwe stijl niet meer in 
aanwezigheid van twee beoordelaren hoeft te worden uitgevoerd. Verwachting is dat dit een gunstig 
effect zal hebben op de kosten. In 2019 zal de Opleidingscommissie nieuwe begrotingen opstellen in 
deze lijn. 
 
Naast het doorbouwen aan de beleidsdoelstellingen heeft de Bond in 2018 ook aandacht kunnen 
besteden aan de volgende zaken:  
 
Stempelprocedure voor evenementen 
In 2018 is het voorstel van de Veiligheidscommissie voor een procedure voor het goedkeuren van 
evenementen zodat deze formeel voldoen aan de door de ALV gestelde eisen door de ALV goedgekeurd 
en in gebruik genomen.  
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Aanstelling vertrouwenspersonen 
In 2018 heeft de Bond twee vertrouwenspersonen aangesteld bij wie leden terecht kunnen in geval 
van situaties waarin sprake is van ongewenst gedrag. Het afgelopen jaar zijn op dit vlak geen 
incidenten gemeld.  
 
Bezetting commissies 
De commissies waren gedurende 2018 als volgt bezet: 
 

 Arbitragecommissie - Cem Ates (voorzitter), Kim Schaarmans, Sigrid Hogendorp 
 Communicatiecommissie - Linde Simpson 
 Historische bronnencommissie - Oskar ter Mors/Tessa Beukelaar-van Gulik (voorzitter), Casper van Dijk, 

Oskar ter Mors, Martin Schol, Jasper Boelsma, Gino Haas 
 Veiligheidscommissie - Max van den Ekart (voorzitter), Roel Hodzelmans, Robin Verhoef 

 Opleidingscommissie - Michael Snijders (voorzitter), Jasper Olthof, Max van den Ekart 

 Vertrouwenscommissie - Tosca Beuming (vertrouwenspersoon), Jolanda de Laat 
(vertrouwenspersoon) 

 Toernooicommissie - Max van den Ekart (voorzitter), Bart Jongsma, Micha Morales, Jan-Chris 

Plaggemars. 


