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VERSLAG VAN DE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 

  GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND 
ZATERDAG 11 JUNI 2016 NIEUWEGEIN 

 
 

 

 
Aanwezig 

Boccia Roermond    G. Baetsen     
Boccia Roermond    H. Fleuren   

Boccia Roermond    G. Passage      

De Brug Groningen    S. van der Wal    
Haag’88     R. van Vliet    

H.S.Z. Showdownvereniging Nieuwegein B. Wolloe    
Mobie Duck     A. Rothuizen   

Revas Showdown Heerhugowaard  J. Moertabat   
Revas Showdown Heerhugowaard  A. Hoogt     

Sportbelang SGK    S. van Koningsbrugge  

Sportclub Werkenrode    A. Jacobs   
Stichting Koprol     P. Scheltinga   

Stichting de Springplank   M. Beekhuizen    
Stichting de Springplank   M. van Berkel    

Stichting de Springplank   E. Witvers     

Omnivereniging de Pont    M. de Haan     
Omnivereniging de Pont    S. Barneveld     

 
Leden bestuur: 

H. Suvaal    voorzitter 
J. Bartels    penningmeester 

R. Wille     secretaris - afwezig 

E. ter Steege    bestuurslid 
I. Claringbould     bestuurslid  

 
H. Jacobse    erevoorzitter 

 

Bondsbureau: 
D. Engelaar    directeur Gehandicaptensport Nederland 

W. Smits    coördinator ledenservice  
J. Pelsser    bondscoach boccia 

 

Notulen: 
W. Smits 

 
 

 
1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en verwelkomt de aanwezigen met een speciaal welkom voor de 
heer Jacobse, erevoorzitter van Gehandicaptensport Nederland. De agenda wordt vastgesteld zoals opgegeven en de 

presentielijst wordt voorgelezen. 
 

De ALV in juni staat in het teken van de verantwoording over het jaar 2015.  

 
De voorzitter blikt kort vooruit op de mooie sportieve evenementen die op het programma staan; de Nationale Spelen 

van Special Olympics en de Paralympische Spelen in Rio.  
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Afgelopen april is Prinses Margriet aanwezig geweest bij een training van het Nederlands boccia team, dat zich nu 

druk aan het voorbereiden is op de Paralympics.  

 
In februari dit jaar is er voor het eerst een themadag georganiseerd door Gehandicaptensport Nederland, de reacties 

na afloop waren zeer positief. Inmiddels is besloten dat de themadag een jaarlijks terugkerend evenement zal 
worden.  

 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website, naar verwachting zal deze in juli live gaan.  
 

Per 1 juli komt Joris van Impelen in dienst als coördinator sport bij Gehandicaptensport Nederland.  
 

2. Verslag en actiepunten Algemene Ledenvergadering 19 december 2015 

De Notulen wordt per bladzijde besproken.  
 

De heer van der Wal geeft aan dat de doelstellingen van Special Olympics en Gehandicaptensport Nederland voor een 
groot deel overeenkomen. De samenwerking is hierdoor vanzelfsprekend, maar zou wellicht nog intensiever kunnen.  

 
Het programma Grenzeloos Actief is gebaseerd op de WMO-regioverdeling; het Noorden is één regio wat betekent dat 

er per jaar maar drie aanvragen worden goedgekeurd. De heer van der Wal vraagt Gehandicaptensport Nederland om 

aandacht te vragen bij NOC*NSF over de regio indeling. Daarnaast wijst hij de aanwezigen erop dat het interessant 
kan zijn om een aanvraag in te dienen bij Sportimpuls. Er wordt echter wel willekeur ervaren in de beoordelingen van 

deze aanvragen. Ook hiervoor graag aandacht vanuit Gehandicaptensport Nederland.  
 

De rechtsbijstand is inmiddels geregeld via DAS. Alle verenigingen zijn hierover ingelicht.  

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn deze vergadering geen mededelingen of ingekomen stukken. 
  

4. Jaarrekening 2015 
De penningmeester licht toe dat 2015 een ongeschonden jaar is geweest zonder grote tegenvallers.  

 

De heer van der Wal vraagt naar een overzicht van de totale personeelskosten. De heer Bartels geeft aan dat een 
deel van de personeelskosten worden meegenomen in de verschillende projecten (Sport en Bewegen) en als zodanig 

ook apart worden weergegeven in de jaarrekening.  
 

Mevrouw van Koningsbrugge merkt op dat wanneer het eigen vermogen dermate hoog is dit nadelige effecten kan 

hebben bij subsidieaanvragen. De penningmeester licht toe dat het eigen vermogen van GSN de continuïteitreserve is 
waardoor de organisatie nog een jaar door kan om de processen en trajecten af te ronden.  

 
De financieringsstructuur gaat de komende jaren veranderen, de subsidie van NOC*NSF neemt jaarlijks af. In de 

verwachting ligt dat zich dit de komende jaren voortzet. Daarnaast ligt bij NOC*NSF een plan om de vaste 

financiering t.b.v. de organisatie terug te brengen om plaats te maken voor volledige projectfinanciering. In 2017 
blijven de huidige subsidieafspraken nog van kracht.  

 
De heer Jacobse geeft aan dat terugkijkend op de organisatorische integratie er veel bonden zijn die de tak 

gehandicaptensport niet voldoende aandacht geven. Kijkend naar de verkiezingen van bv. ‘De gehandicapte sporter 
van het jaar’, wordt hier alleen aandacht besteed aan de Paralympische sporters. Andere sporters met een handicap 

komen niet in aanmerking voor deze prijs. De heer Jacobse uit zijn zorgen hierover en vraagt Gehandicaptensport 

Nederland om zich hard te maken voor de sportstimulering binnen de gehele breedte van de gehandicaptensport.  
 

5. Jaarverslag 2015  
De heer van der Wal wil graag de doelgroep verstandelijk gehandicapte sporters duidelijker aanwezig hebben in het 

jaarverslag, niet alleen in foto’s maar ook in tekst. De heer Engelaar wijst op het bocce project en dat we binnen de 

rol van GSN blijven zoeken naar toegevoegde waarde voor deze specifieke doelgroep.  
 

Tijdens de Nationale Sportweek zal gekeken worden of we de onderkant van de breedtesport boccia beter kunnen 
bereiken en kunnen stimuleren om de sport te gaan spelen. Daartoe wordt o.a. een nieuwe folder en boccia 

sportmateriaal aangeschaft. 
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6. Deskundig kader ‘Gezamenlijk naar een hoog niveau’ 

De heer ter Steege geeft een presentatie over het belang van deskundigheid voor de gehandicaptensport en de 
ambities die GSN heeft m.b.t. de opleiding ‘Sportleider voor mensen met een handicap’.  

 
De heer ter Steege vraagt de leden hun mening te geven over de kwaliteit van hun kader. Veel leden geven aan dat 

het kader vrijwel altijd vrijwillig is. Bijscholingen zijn vaak niet in de regio en er zijn ook kosten aan verbonden, de 

meeste clubs beschikken niet over de middelen om al het kader bij te scholen.   
 

Momenteel vinden de gesprekken plaats tussen Gehandicaptensport Nederland en de ROC’s om de opleiding 
‘Sportleider voor mensen met een handicap’ op zoveel mogelijk MBO-instellingen aan te bieden.  

 

Naast de sporttak-overstijgende cursus heeft GSN ook een aantal sportspecifieke cursussen zoals boccia trainer 3.  
 

De presentatie van de heer ter Steege wordt bijgevoegd aan de notulen.  
 

7. Rondvraag 
De erevoorzitter heeft het bondsbureau geattendeerd op de mogelijkheid om financiële middelen aan te vragen bij 

Stichting SPZ (www.stichtingspz.nl). Stichting SPZ ondersteunt projecten die zich inzetten op het verder helpen van 

mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn. Het is 
wellicht interessant voor verenigingen om te bekijken of zij aanspraak kunnen maken deze ondersteuning.  

 
De Belastingdienst heeft vorige week zelfstandig een schifting gemaakt in de groepsbeschikking van 

Gehandicaptensport Nederland. Verenigingen/stichtingen die niet voldoen aan de voorwaarden vallen vanaf 3 juni 

buiten de groepsbeschikking van Gehandicaptensport Nederland. Leden kunnen binnen 6 weken individueel bezwaar 
maken tegen dit besluit en de Belastingdienst zal hen dan opnieuw beoordelen. Er is een mogelijkheid om via 

Gehandicaptensport Nederland gebruik te maken van een ANBI-expert die kan helpen de benodigde documentatie op 
orde te brengen. 

 
De Nationale Sportweek begint 17 september in Utrecht, wij vragen alle verenigingen en stichtingen om in die week 

extra aandacht te vragen voor sporten en bewegen binnen de gehandicaptensport. Boccia zal tijdens de Nationale 

Sportweek meer onder de aandacht worden gebracht bij revalidatiecentra en verzorgingstehuizen. De Paralympische 
sporters worden 20 september gehuldigd in Utrecht.  

 
Bij een volgende vergadering zullen we een kort voorstelrondje doen voorafgaand aan de Algemene 

Ledenvergadering.  

 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12:15u.  

 
 

Besluiten 

Verslag ALV 19 december 2015 goedgekeurd  

Jaarrekening 2015 goedgekeurd 

Jaarverslag 2015 goedgekeurd 

 

 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

1. 11-6-2016 Instellen commissie profilering 
recreatieve gehandicaptensport  

bondsbureau voor de ALV in 
december 

 

http://www.stichtingspz.nl/

