ALV 9 september 2019

Verslag Algemene Ledenvergadering H.E.M.A. Bond-Nederland
Locatie: Trainingslocatie Zwaard & Steen Nieuwegein, Harmonielaan 1, 3438 ED Nieuwegein
Deelnemers: Max van den Ekart, Jan-Chris Plaggemars, Cem Ates, Maaike Heijninen, Pascalle Boots, Martin de
Jong, Bor Jaspers, Peter Adema, Maurice Booij, Sjaak Thijssen, Melle Gerittsen, Ruud Herrewijnen, Jerze de Reus,
Jeroen Wordrager.
Bestuursleden: Casper van Dijk, Pim Beaten, Towy van Poppel, Nick Bos
Bestuursleden afwezig: Remco van Gulik
1.
-

Opening
De vergadering wordt door Casper geopend.

Geïnventariseerd wordt wie stemgerechtigd zijn:
Ruud Herrewijnen namens Zwaard en Steen
Maurice Booij namens MARS
Max van den Ekart namens de Zwaardkring
Pim baete namens HVN
Martin de Jong namens Ludolph van Ceulen
Bor Jaspers namens HSGL
In totaal worden 414 van de 548 leden vertegenwoordigd.
Er zijn geen machtigingen.
AMEK, Langenort, Bataille en SHS zijn niet vertegenwoordigd.
2.
3.
-

4.
-

5.
-

Agenda
De agenda wordt door Casper besproken
Mededelingen
HSGL is lid geworden van de HEMA-bond en Bor Jaspers geeft een introductie van zijn club.
De statuten zijn door de notaris bekrachtigd met minder kosten dan begroot. Daardoor is de bond nu
een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
De achterstallige lidcontributie AMEK. Zoals gevraagd in de vorige ALV heeft het bestuur de AMEK
gevraagd om een ledenlijst van de leden die in 2015 lid waren. De AMEK heeft gezegd dat dat niet lukt
omdat de laptop waarop de ledenlijsten stonden gestolen is. Casper stelt voor om het verschuldigd
bedrag kwijt te schelden. Ruud stelt voor om het bedrag af te boeken als “niet inbare ledenkosten”. De
ALV stemt hierover en wordt aangenomen
Notulen ALV 24 April 2019
Casper vraagt om aan/opmerkingen over de notulen van de vorige ALV. Niemand uit onvrede.
Beleid - vooruitblik naar 2020
Visie.
Het bestuur wil de dekkingsgraad verhogen naar 60%.
Het bestuur wil de commissies gaan inkaderen.
Tenslotte wil het bestuur een adviesraad oprichten voor sponsoring of subsidie.

6.

Financiën
Voor de begroting van 2020 is er uitgegaan van 10 clubs en 600 leden.
Towy geeft aan dat er een grote afschrijving is omdat veel leden niet betalen.
Verder is er begroot dat de toernooicommissie 80% van de inkomsten uit het NHK mag gebruiken.
10% gaat naar de verzekering (voorlopig voor dit jaar om de lage dekkingsgraad op te vangen) en
10% naar de Arbitragecommissie zodat de bond de Jurytrainingen kan betalen.
Geen reiskosten begroot voor IFHEMA. Dit jaar zijn we niet aanwezig.
Er is een bedrag gereserveerd voor digitaal machtigen.
De huidige dekkingsgraad is 33%. Pim geeft aan dat dit komt doordat de ledenlijsten niet up-todate zijn.
Dit jaar is er niks voor de opleidingscommissie geboekt.
Er is gestemd en besloten om geld dat over is te gebruiken om de reserve op te bouwen.
Casper zegt dat het bestuur aan de clubs een lijst met betalende leden zal overhandigen.
Maurice geeft aan dat hij €10 aan jaarlijkse contributie erg weinig vindt. Towy geeft aan dat eerst
de dekkingsgraad omhoog moet om zo de mensen die braaf betalen niet extra te belasten
Casper stelt voor dat iedere club voor 31 december of 1 januari de ledenlijst op teams up-to-date
heeft. Pascalle vraag wat er moet gebeuren als een club het niet doet. Casper wil graag dat dat
vanuit de ALV wordt opgelegd. Ruud stelt voor om bij de volgende ALV inzicht te krijgen in de
dekkingsgraad per club. Max vult aan op de voorwaarde dat de ledenlijsten up-to-date zijn. Casper
stelt voor om te stemmen dat om 23.59 op 31 december moet de ledenlijst van iedere club op
teams staan. Het bestuur gaat onderzoeken welke consequenties de bond mag opleggen en dat
bij de volgende ALV de bespreken. Ook gaat de bond op teams de betalende leden op teams
delen. De stemming wordt aangenomen.

7.

Commissies
Communicatiecommissie
Pim geeft een boodschap van Remco door aangezien hij er niet is. Er is een aanbod van Pascalle om de
communicatie te verzorgen. Wij willen vanuit de bond vragen of er nog meer mensen beschikbaar zijn.
Arbitragecommissie
Cem spreekt voor de Arbitragecommissie en geeft aan dat ze dit jaar druk bezig zijn geweest met het
opleiden van Juryleden. Ook was er vandaag een test voor certificering. Cem geeft aan dat er
samengewerkt kan worden met de opleidingscommissie om de certificering ook op niveau te krijgen.
Pascalle oppert om meer samen te werken.
Casper vindt dit een goed idee, echter moeten er nog richtlijnen uitgewerkt worden.
Historische Bronnencommissie
Casper spreekt omdat Tessa er niet is. Casper geeft aan dat het Combat in Context niet door is gegaan
wegens een tekort aan mankracht. Verder moet de HBC intern gaan bespreken wat hun visie is.
Maayke vraagt over lijst van boeken voor als je net begint.
Casper geeft aan dat het een literatuurlijst is en dat de commissie het hier intern over moet hebben.
Dit jaar heeft de commissie 100% op evenementen gefocust.
Opleidingscommissie
Max spreekt aan dat de i2 bijna af is en dat het nu de vraag is wat de ALV wilt met de i3.
Pim stelt voor om de vraag vast te leggen in de notulen voor de volgende ALV.
Max geeft aan dat dit sowieso nog intern besproken moet worden en met de clubs. Verder geeft aan
dat hij na deze vergadering stopt met de opleidingscommissie.
Martin vraagt wat de voorwaardes voor certificering zijn.
Casper geeft aan dat op dit moment i2 beschikbaar is.
Maurice vraag of er toetsmomenten zijn.
Max geeft aan dat een club hier op dit moment zelf om vraagt.
Toernooicommissie
Max geeft aan dat de financiën besproken zijn en dat er obstakels zijn voor komend jaar. Zoals een
tekort aan vrijwilligers.

-

Cem merkt dat er geld geserveerd is voor vrijwilligers en oppert een idee voor reiskostenvergoeding.
Max geeft aan dat het zou kunnen.
Casper vraag aan Max de data van de komende NHK’s kunnen doorgeven.
Max zegt dat dit moeilijk gaat omdat de clubs nu zelf de zaal regelen.

Veiligheidscommissie
Max deelt mee dat er vanuit de veiligheidscommsie twee projecten lopen: (1) is het inventariseren van
de gebruikte gear in Nederland en (2) zijn de audits. Dit jaar zijn er al twee gedaan. Verder is er een
nieuw lid (Deandra) die zich bezighoudt met EHBO-voorschriften.
Max geeft ook aan dat het grootste obstakel communicatie met de clubs is.
Maurice vraagt waarom.
Max licht toe dat de clubs langzaam reageren en dat hij zelf niet veel tijd heeft.
Casper vraagt welke clubs al ‘geaudit’ zijn.
Max vertelt dat het de HVN, Bataile, Zwaardkring, SHS, HSL en Ludolph een audit hebben
gehad.

-

Cem vraagt of er een EHBO’er bij een evenement moet zijn.
Max zegt dat het alleen bij een training niet nodig is.
Maurice vraagt of het een ‘dedicated’ persoon hoort te zijn.
Max zegt ja.

8.

WVTTK
Maurice vraagt naar de communicatie en de wapenwet.
Max vraagt of HSGL volledig lid is en of er instemming van de ALV nodig is.
HSGL is volledig lid van de bond door een bestuursbesluit en er is geen instemming van de ALV
nodig.
Max deelt mee dat een van de grote fouten is dat er niet met de leden direct gecommuniceerd
wordt.
Casper zegt dat dit dan waarschijnlijk ligt aan het emailadres dat staat in de ledenlijst.
Maurice vraagt hoe het staat met het plan om schermwapens uit de wapenwet te halen.
Casper zegt dat er vorige ALV een advies gegeven is.
Ruud geeft aan dat hij een stukje heeft waarin een jurist in jip-en-janneke taal uitlegt erover geeft.
Casper geeft aan dat het een mooi stukje voor op de website zal zijn.

9.

Rondvraag
Ruud vraagt of er contact is met andere clubs.
Pim geeft aan dat wij in contact geweest zijn met Fight en dat er interesse is, maar voor in de
toekomst pas.
Casper vult aan dat wij ook bezig zijn met Virtus uit Den Haag.
Pim vult aan dat wij ook bezig zijn met het Sint Michielsgilde in Gouda, maar dat er problemen zijn
wegens de organisatorische structuur. Ze zijn ingeschreven in België, maar trainen in Nederland.
Sjaak deelt mee dat hij nooit een pasje heeft gehad.
Casper geeft aan dat er volgend jaar nieuwe pasjes komen.
Maaike vraagt of iedereen een nieuw pasje krijgt.
Casper verklaart dat iedereen die contributie betaalt een pasje krijgt.
Pascalle vraagt of de pasjes ook gehanteerd worden bij het NHK.
Casper zegt ja, omdat alleen leden van de bond mee mogen doen met het NHK.

10.
-

Sluiting
Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit voorzitter Casper van Dijk de ALV.

Actielijst:
Het bestuur gaat een voorstel doen voor sancties wanneer de ledenlijsten niet geüpdatet zijn

