
Secretarieel jaarverslag 2019   
   
2019 begon met Jan-Chris Plaggemars (voorzitter), Koen de Bruin (penningmeester), Remco van Gulik 
(bestuurslid intern), Casper van Dijk en Dirk Maats (secretaris) in het bestuur.   
Het jaar 2019 eindigde met Casper van Dijk (voorzitter), Nick Bos (Secretaris), Towy van Poppel 
(penningmeester), Pim Baeten (bestuurslid clubcommunicatie) en Remco van Gulik (bestuurslid intern).   
Verder heeft het bestuur 2x een ALV georganiseerd. De voorjaars ALV was in het Lipsius in Leiden, de najaar ALV 
in de trainingslocatie van Zwaard & Steen in Nieuwegein.   
   
De belangrijkste gebeurtenissen op een rij:   

▪ De wissel van het bestuur   
▪ De bekrachtiging van de statuten   
▪ 4 edities van het NHK   
▪ Aansluiting van HSGL & Virtus   

   
   
Bestuurswissel   
Tijdens de voorjaars ALV werd het oude bestuur gedetacheerd en het nieuwe bestuur ingestemd. Er was 
besloten bij het oude bestuur om een nieuwe bestuursfunctie in het leven te roepen in de vorm van een 
bestuurslid clubcommunicatie, gevuld door Pim Baeten. Het doel van dit bestuurslid is om directe communicatie 
tussen de clubs en de bond te onderhouden. Een belangrijk onderdeel van deze communicatie zal bestaan uit 
het onderhouden van een up-to-date ledenbestand van de clubs, wat gebruikt kan worden om het percentage 
contributie betalende leden te vergroten, een probleem waar de bond al jaren mee kampt.   
   
Helaas was de daadkracht van het nieuwe bestuur in de eerste periode laag vanwege de focus op 
het vaststellen en bekrachtigen van de statuten problemen met toegang krijgen tot de bankrekening van de 
bond. Deze problemen zijn ontstaan door communicatieproblemen met de bank van de bond – de ING. Vanuit 
de ING waren autorisatiebrieven naar het verkeerde adres gestuurd.  
 
De bekrachtiging van de statuten   
De voorzitter Casper en secretaris Nick reisde af naar de notaris om de statuten te bekrachtigen welke in 
vorige ALVs waren ingestemd. Dankzij de bekrachtiging is de HEMA-bond nu een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid, in plaats van een vereniging met een hoofdelijke aansprakelijkheid van de afzonderlijke 
bestuursleden.      
   
Aansluiting van HSGL & Virtus   
Ook hebben wij in het afgelopen jaar twee nieuwe leden bij de HEMA-bond mogen verwelkomen, namelijk 
Historisch Schermgilde Limburg uit Geleen en Virtus uit Den Haag.   
   
NHK   
In 2019 zijn door de toernooicommissie vier edities van het eerste Nederlandse HEMA 
Kampioenschappen georganiseerd. Wij kijken terug op vier geslaagde evenementen waarin de 
professionalisering van HEMA als sport in Nederland zeer mooi gepresenteerd is. Wij hopen dan dat vele edities 
van het NHK zullen volgen. Met extra aandacht wil het bestuur nogmaals graag alle vrijwilligers bedanken die 
ervoor hebben gezorgd dat dergelijke evenementen mogelijk zijn.   
  
  



Overige activiteiten  

• Op 1 juni 2019 hebben circa 25 personen deelgenomen aan de rondleiding door het Nationaal Militair 
Museum en hebben een bijzondere kijk in het wapendepot mogen nemen, georganiseerd door 
de commissie Historische Bronnen.   

• Daarnaast heeft het bestuur voor het betalen op bijvoorbeeld NHK’s een mobiel betaalapparaat 
aangeschaft waarmee gemakkelijk en veilig geldzaken geregeld kunnen worden.    

  
Ledengegevens   
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 31-07-
2020  

Per 1-1-
2019 

Per 1-1-2018 Per 1-1-2017 Per 1-1-2016  

Aantal geassocieerden 
(clubs)  

10  8  9  9  8  

Aantal aspirant-
geassocieerden (clubs)  

  2  2  1  1  

Aantal leden  453  548  529  457  425  

  
Enkele opmerkingen bij de cijfers. De bond is vanaf begin 2020 begonnen met het laten invoeren van ledenlijsten 
in Microsoft TEAMS, waardoor zeer veel oude ledenlijsten, welke deels op schatting gebaseerd waren, nu up-
to-date zijn. Er dus voor gekozen het meest actuele ledenbestand te presenteren. Helaas heeft de bond van de 
AMEK nog geen ledenlijst mogen ontvangen en mist deze in het aantal leden. De combinatie van het missen van 
de AMEK en oude ledenlijsten gebaseerd op schattingen lijden ertoe dat het lijkt alsof de bond op papier 
gekrompen is in het aantal leden, terwijl dit in werkelijkheid niet zo hoeft te zijn.  
  
Bezetting commissies  
De commissies waren gedurende 2019 als volgt bezet:  
  

• Arbitragecommissie - Cem Ates (voorzitter), Kim Schaarmans, Sigrid Hogendorp  

• Communicatiecommissie – Jeroen Wordrager en Pascalle Boots 

• Historische bronnencommissie -  Tessa Beukelaar-van Gulik (voorzitter),  Oskar ter Mors, Martin Schol, 

Jasper Boelsma, Gino Haas 

• Veiligheidscommissie - Max van den Ekart (voorzitter), Arto Fama, Hannah van Rooijen, Roel 

Hodzelmans, Deandra de Looff 

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

• Vertrouwenscommissie- Tosca Beuming, Jolanda de Laat   

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

Chris Plaggemars.  

 


