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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.25 uur en verwelkomt de aanwezigen met een speciaal welkom voor de
heer Jacobse, erevoorzitter van Gehandicaptensport Nederland. De agenda wordt vastgesteld zoals opgegeven en er
volgt een kort voorstelrondje.
De voorzitter geeft een korte inleiding en informeert de leden wat het bestuur heeft gedaan met de kritische noot van
de vorige vergadering. De positie van de bond is nog eens scherp onder de loep genomen, tijdens een extra ingelaste
bestuursvergadering. De heer Engelaar zal verderop in de vergadering het complexe speelveld van de
gehandicaptensport nader toelichten.
Formeel ligt de regie rol voor de gehele gehandicaptensport bij NOC*NSF, zij willen deze rol ook steviger op gaan
pakken en Gehandicaptensport Nederland is daarin een graag geziene stakeholder.
Het bestuur opereert als een moderne netwerkorganisatie en wil zich graag laten zien bij evenementen en toernooien.
Vorig jaar heeft Nederland het VN-verdrag voor de gelijke rechten voor mensen met een beperking geratificeerd. Een
mooie mijlpaal.
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NOC*NSF heeft dit jaar aan de heer Klaas de Vries gevraagd om met zijn commissie het onderzoek naar seksueel
misbruik in de sport te leiden. De voorzitter roept op om misstanden te melden en slachtoffers alsnog de gelegenheid
te geven hun verhaal te doen.
2. Verslag algemene ledenvergadering 10 december 2016 en actielijst
De notulen worden per bladzijde besproken.
Blz. 2:
De heer van der Wal wil graag weten wat de status is van de afspraken met NOC*NSF. De heer Engelaar komt hier in
zijn presentatie op terug.
De heer van der Wal vraagt zich af of er al meer bekend is over een eventuele evenementenverzekering. De heer
Engelaar gaat dit uitzoeken.
Blz. 3:
Mevrouw van Koningsbrugge vraagt zich af of zij als leden nog iets moeten aanpassen m.b.t. tuchtrecht. De heer
Engelaar legt uit dat wanneer een vereniging/stichting is aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland en zij
opnemen in hun eigen statuten dat zij zich onderwerpen aan de reglementen, statuten en besluiten van
Gehandicaptensport Nederland alle sporters en vrijwilligers van de club onder het tuchtrecht van Gehandicaptensport
Nederland vallen. De heer Engelaar zal dit voor de zekerheid nog checken bij ISR.
Onderzoekcommissie de Vries gaat alle zaken zoals aansluiting tuchtrecht bij strafrechtelijke procedures, VOG’s en de
zwarte lijst opnieuw bekijken. Hieruit zullen eind dit jaar aanbevelingen komen.
Blz. 4:
De heer van der Wal heeft o.b.v. de jurisprudentie van de Springplank en SGK de ANBI-status voor de Brug
Groningen terug verkregen.
De notulen worden goedgekeurd.
3. Presentatie Dos Engelaar
De heer Engelaar geeft een presentatie over het speelveld van de gehandicaptensport in Nederland en over de
ontwikkelingen binnen Gehandicaptensport Nederland. De presentatie wordt bijgevoegd aan deze notulen.
Opmerkingen m.b.t. de presentatie:
De heer van der Wal wijst de heer Engelaar op de monitorfunctie van Gehandicaptensport Nederland en vraagt zich af
hoe reguliere bonden worden gecontroleerd op de afspraken die destijds bij de organisatorische integratie zijn
gemaakt. De heer Engelaar legt uit dat de monitorfunctie niet concreet is meegenomen in de convenanten m.b.t.
organisatorische integratie. Bonden staat het uiteraard vrij om te vragen om advies en regelmatig komen die vragen
ook bij het bondsbureau terecht.
Daarnaast was Gehandicaptensport Nederland in de tijd van het organisatorische integratietraject nog een organisatie
waar ook het kenniscentrum toe behoorde. Dat was bij uitstek de afdeling die de monitoring en onderzoek op zich
nam. Inmiddels is de kennispoot onderdeel van Het Kenniscentrum Sport.
De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de monitoring ligt primair bij de sportkoepel NOC*NSF.
Gehandicaptensport Nederland heeft wel een signaalfunctie en zal de belangen van de gehandicapte sporter blijven
behartigen.
Mevrouw van Koningsbrugge benadrukt dat Gehandicaptensport Nederland de aanjager moet blijven op het gebied
van gehandicaptensport, daarnaast is het belangrijk dat Gehandicaptensport Nederland haar leden blijft informeren
over initiatieven van de sportbond zelf en andere organisaties in het veld.
De vraag vanuit de leden komt naar voren om meer te laten zien wat Gehandicaptensport Nederland doet, de heer
Engelaar geeft aan dat het bureau en het bestuur zich intensiever zullen inspannen om dit in de toekomst beter
zichtbaarder te maken voor de leden en de stakeholders.
Er zijn door NOC*NSF in het afgelopen halfjaar op bestuur/directie niveau enkele bijeenkomsten met de sportbonden
georganiseerd waarin verschillende aandachtpunten m.b.t. de ontwikkeling van de gehandicaptensport zijn
besproken. De heer Engelaar geeft aan dat één van de doelstellingen van het bondenoverleg is om een krachtige
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gezamenlijke visie te formuleren op basis waarvan de sportbonden verder inhoud kunnen gaan geven aan hun eigen
gehandicaptensportbeleid. De leden zullen op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in dit proces.
Volgend jaar starten de gemeenteraadsverkiezingen. NOC*NSF is een campagne gestart om sport hierbij onder de
aandacht te brengen. De heer Engelaar heeft NOC*NSF erop gewezen dat gehandicaptensport aparte aandacht moet
krijgen in deze campagne vanwege de specifieke doelgroep en - problematiek. Via de website van
Gehandicaptensport Nederland volgt komende weken materiaal dat de lid organisaties kunnen gebruiken in hun lobby
naar de gemeenten.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn deze vergadering geen mededelingen of ingekomen stukken.
5. Jaarrekening 2016
De penningmeester licht kort toe dat wanneer er middelen over zijn het bestuur de afweging zal maken om het eigen
vermogen te laten groeien. Dit gezien de trend dat structurele subsidies afnemen en reserves belangrijk zijn om de
continuïteit van de organisatie te garanderen.
De jaarrekening wordt verder besproken o.b.v. vragen.
Blz. 7 jaarrekening: De heer van der Wal vraagt zich af waarom Fonds Gehandicaptensport een fee ontvangt voor het
aanleveren van sponsoren. De heer Engelaar legt uit dat dat het Fonds altijd met een constructie werkt waarbij zij
een kleine fee ontvangen voor het aanbrengen van een sponsor. Afgelopen jaar heeft Gehandicaptensport Nederland
geen sponsor(s) gehad via Fonds Gehandicaptensport. Ter verduidelijking; de particuliere fondsen, waar
Gehandicaptensport Nederland veel inkomsten uit haalt, gaan niet via Fonds Gehandicaptensport.
De vraag wordt gesteld om meer kennis te delen m.b.t. fondsenwerving, zodat leden weten hoe Gehandicaptensport
Nederland de werving aanpakt en er onderling informatie uitgewisseld kan worden. Samen kan besproken worden of
er nog ergens kansen liggen voor nieuwe fondsen en/of subsidies. Dit onderwerp zal de volgende ALV op de agenda
staan.
6. Jaarverslag 2016
Mevrouw Jacobs wijst erop dat bij Nederlandse kampioen de verkeerde de heer van der Eijk wordt genoemd.
Dit zal worden gecorrigeerd.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 worden goedgekeurd.
7. Herbenoeming de heer Bartels en de heer ter Steege – decharge de heer Wille
De heer Wille wordt decharge verleend. De voorzitter bedankt de heer Wille hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen
jaren. De heer ter Steege en de heer Bartels worden benoemd voor een volgende bestuurstermijn.
8. Rondvraag
Mevrouw Jacobs wijst op de Nationale Sportweek en vraagt om een kalender met alle activiteiten van
Gehandicaptensport Nederland en haar lidorganisaties. Het bureau zal deze kalender kunnen samenstellen samen met
de leden.
Mevrouw van Koningsbrugge vraagt wat de visie is van Gehandicaptensport Nederland op het VN-verdrag / inclusieve
samenleving. De heer Jacobse attendeert op Kennisdossier 13 dat is bedoeld voor de implementatie van het VNverdrag voor lokale overheden. De heer Jacobse zal deze documenten aan het bureau toesturen en deze zullen aan
de notulen worden toegevoegd (zie linkjes onderaan de notulen).
De voorzitter sluit de vergadering om 12:25 en bedankt de aanwezigen voor hun komst.
Besluiten
Notulen 10 december 2016 goedgekeurd
Edwin ter Steege en Johan Bartels herbenoemd
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Robin Wille decharge verleend
Jaarverslag 2016 goedgekeurd
Jaarrekening 2016 goedgekeurd

Nr.

Datum

Actie

Wie

Wanneer

1.

10-6-2017

Mogelijkheid om een
evenementenverzekering toe te voegen
aan de producten bekijken

Bondsbureau

Najaar 2017

2.

10-6-2017

Fondsenoverzicht overleggen

Bondsbureau

Volgende ALV

3.

10-6-2017

Kalender activiteiten Nationale Sportweek Bondsbureau

September 2017

Input van de heer Jacobse m.b.t. Kennisdossier 13:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2017/03/13/implementatieplan-vn-verdrag-inzake-de-rechtenvan-personen-met-een-handicap
http://www.vilans.nl/publicatie-kennisdossier-vn-verdrag-rechten-mensen-beperkingen.html
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