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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 voorzitter geeft aan dat de hoge opkomst van de
leden van Gehandicaptensport Nederland zeer gewaardeerd wordt.

1

De ALV in december staat zoals gebruikelijk in het teken van het volgende jaar; het jaarplan en de begroting, hetgeen
voor akkoord aan de aanwezigen zal worden voorgelegd. De voorzitter vervolgt met een korte terugblik op 2015, het
verder bouwen aan de transitie in de sport (het centraal zetten van de sporter zelf) en de vrijwel zekere kwalificatie
van het nationaal team boccia op de aankomende Paralympische spelen in Rio de Janeiro met een groot compliment
aan de spelers en bondscoach.
De agenda wordt vastgesteld zoals opgegeven en de presentielijst wordt voorgelezen.
2. Presentatie Dos Engelaar – Gehandicaptensport Nederland
De heer Engelaar presenteert een terugblik van het bondsbureau op het afgelopen jaar en geeft een doorkijk naar
2016. De presentatie zal worden bijgevoegd aan deze notulen.
3. Presentatie Erik de Winter – Special Olympics
De heer de Winter geeft allereerst een toelichting op het ontstaan van Special Olympics zowel wereldwijd als in
Nederland. Daarna komt de verhuizing van de bureau-organisatie Special Olympics naar het Huis van de Sport aan
bod. Deze verhuizing zal de huidige samenwerking met Gehandicaptensport Nederland verder bevorderen. De
speerpunten van Special Olympics voor 2016 zijn:
 Sportstimulering met nadruk op mensen met een zware beperking
 Mensen met en zonder beperking samen laten sporten
 Het uitrollen van gezondheidsprogramma’s
 Deskundigheidsbevordering
 Het inrichten van een atletencommissie
 Het bespreekbaar maken van taboes
4.1 Verslag Algemene Ledenvergadering 27 juni 2015
Mevrouw Jacobs geeft een tweetal tekstuele- spelfouten door, deze zullen worden aangepast.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2015 wordt onder dankzegging goedgekeurd.
4.2 Actiepuntenlijst Algemene Ledenvergadering 27 juni 2015
Informatie rondom ‘Grenzeloos Actief’ rondsturen aan de lidorganisaties
Op dit moment is er nog geen informatie rondom ‘Grenzeloos Actief’. Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen
de lidorganisaties op de hoogte worden gebracht. Deze actie zal dan ook op de actielijst blijven staan.
Thema koppelen aan de volgende ALV
Er is gekozen om een aparte themadag te organiseren. 20 februari 2016 organiseert Gehandicaptensport Nederland
dan ook een dag met als thema ‘Gehandicapten sportvereniging klaar voor de toekomst’. Deze dag staat in het teken
van deskundigheidsbevordering. Deelnemers kunnen kiezen uit 2 workshops en hebben naderhand de gelegenheid
om ervaringen uit te wisselen.
5. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.
6. Jaarplan 2016
Het jaarplan 2016 wordt onder dankzegging goedgekeurd.
7 Begroting 2016, inclusief vaststelling contributiegelden en bijdrage spelerskaarten
Begroting 2016
De penningmeester licht kort de begroting 2016 toe.
De trend is dat structurele subsidies steeds verder afnemen. Daardoor is er een actieve houding gevraagd van
sportbonden om additionele financiering te verwerven. Voor GSN komt al een substantieel deel van de middelen uit
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andere bronnen. Vaak zijn deze middelen voorzien van een specifiek label zoals een project of programma.
Toelichting op het onderwerp gelabeld en niet-gelabeld geld is terug te vinden in de ‘Toelichting begroting
Gehandicaptensport Nederland 2016’.
De heer Huitema van ISV Kameleon merkt op dat in dit kader de nalatenschappen kansen bieden. De heer Bartels
deelt die mening. Hij merkt aanvullend op dat de kracht van verenigingen kan zijn dat in de eigen lokale omgeving
dergelijke bronnen worden verkend en benut. GSN zal haar blik ook landelijk op de mogelijkheden van deze wijze van
werving richten en is zich daarbij bewust van de verschillende taken en rollen die de diverse organisaties/stakeholders
landelijk op het gebied van de gehandicaptensport hebben.
Vaststelling contributiegelden en bijdrage spelerskaarten
De contributie en de bijdrage spelerskaarten blijft volgend jaar onveranderd. Respectievelijk € 9,40 (contributie) en €
12,50 (spelerskaarten).
De begroting 2016 incl. vaststelling contributiegelden en bijdrage spelerskaarten wordt goedgekeurd.
8. Rondvraag
Kan er in het kader van ledenservice ook juridische hulp worden geboden door Gehandicaptensport Nederland?
De heer Engelaar geeft aan dat dit onderwerp van gesprek is met onze verzekeraar AON. Bijvoorbeeld door middel
van een rechtsbijstandverzekering. Op dit moment worden deze mogelijkheden onderzocht.
Kan er door Gehandicaptensport Nederland meer bekendheid worden gegeven aan de sport boccia?
De heer Engelaar geeft aan dat er momenteel veel energie wordt gestoken in de bekendheid van de sport. Dit door
middel van onder andere de uitgave van het boccia trainingsboekje, het talentenprogramma en de diverse
kennismakingsactiviteiten die worden georganiseerd.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12:05u.
Besluiten
Verslag ALV 27 juni 2015 goedgekeurd
Jaarplan 2016 goedgekeurd
Begroting 2016 incl. vaststelling contributiegelden en bijdrage spelerskaarten goedgekeurd
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