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VERSLAG VAN DE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 

VERENIGING GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND 
zaterdag 27 juni 2015 

 
 

 

Aanwezig: 
Boccia Roermond   P. Ramakers 

Boccia Roermond   G. Baetsen 
ISV Kameleon    D. Buter 

Mobie Duck    A. Rothuizen 

Sportclub Werkenrode   A. Jacobs 
Stichting de Brug   S. van der Wal 

TV Smash    M. van de Heuvel 
TV Smash    F. Loonen  

  
      

Leden bestuur: 

H. Suvaal    voorzitter 
J. Bartels    penningmeester 

R. Wille     secretaris  
I. Claringbould     bestuurslid  

 

H. Jacobse    erevoorzitter 
 

E. ter Steege    bestuurslid - afwezig 
 

Bondsbureau: 
D. Engelaar    directeur  

W. Smits    coördinator ledenservice 

R. van der Weele   coördinator sport 
J. Pelsser    bondscoach boccia 

J. van Impelen    stagiair  
 

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 zoals gebruikelijk in het teken van de jaarrekening en het jaarverslag, hetgeen voor akkoord aan 

de aanwezigen zal worden voorgelegd. Zoals in de decembervergadering al aan de orde is gekomen staat de 

sportsector financieel onder druk. We hebben te maken met veel onzekerheden, waaronder de fusie van de Lotto met 
de Staatsloterij die vooralsnog achterwege blijft. Ondanks de genoemde financiële uitdagingen gaat het met 

Gehandicaptensport Nederland goed. De komende periode zal benut worden om kritisch te zoeken naar nieuwe 
wegen om invulling te geven aan het Meerjarenbeleidsplan.    

 

2.1 Notulen algemene ledenvergadering van 20 december 2014 
 

De notulen worden per bladzijde besproken. 
Blz.2: De heer van der Wal wil de aandacht vestigen op de relatie met de KNZB. Stichting de Brug ondervindt moeite 

met het werven van officials voor provinciale zwemwedstrijden. De KNZB stelt voor de inzet van officials de eis dat 
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alle zwemmende leden van Stichting de Brug aangesloten zijn bij de KNZB. Stichting de Brug hanteert echter de 

regel; recreatieve sporters worden aangemeld bij Gehandicaptensport Nederland – wedstrijdsporters worden 

aangemeld bij de KNZB. De voorzitter benadrukt dat het verenigingen vrij staat om aangesloten te zijn bij 
Gehandicaptensport Nederland of de KNZB, echter wil men competitie/wedstrijden zwemmen dan is lidmaatschap bij 

de KNZB verplicht.  
 

De heer van der Wal zou graag een kritische evaluatie zien van de organisatorische integratie. De heer Engelaar geeft 

aan dat er in 2011 een evaluatierapport is verschenen vanuit Onbeperkt Sportief. Tevens geeft de heer Engelaar aan 
dat deze rol wellicht ook primair thuishoort bij een organisatie zoals Onbeperkt Sportief/NISB of NOC*NSF.  

 
De heer van der Wal betreurt de opkomst bij de ALV. Hij ziet graag dat in de juni-vergadering ook altijd een 

inhoudelijk agendapunt wordt opgenomen, bv. voortgangsrapportage jaarplan 2015. Een thema gekoppeld aan de 

ALV is ook een mogelijkheid.   
 

De notulen worden goedgekeurd.  
 

2.2 Actiepuntenlijst  
 

Inventarisatie van mogelijkheden beelduitingen tijdens Special Olympics events 

Tijdens de Nationale Spelen in Nijmegen 2016 zal Gehandicaptensport Nederland met promotiemateriaal en de 
demonstratiesport bocce aanwezig zijn.  

 
Mevrouw Baken of mevrouw Schapendonk uitnodigen voor de ALV in juni 

De heer van der Wal vindt het zeer teleurstellend dat er niemand van Special Olympics aanwezig is tijdens de ALV.  

De aanwezigheid van de erevoorzitter de heer Jacobse wordt daarentegen zeer gewaardeerd.  
 

De voorzitter licht toe dat ondanks de positieve samenwerking met Onbeperkt Sportief het niet gelukt is om iemand 
van Special Olympics aanwezig te laten zijn op de ALV. Ter inzage is het Internationaal Strategisch Plan (in het 

Engels) bijgevoegd, dit plan zal als basis dienen voor het nieuw te ontwikkelen Meerjaren Strategisch beleidsplan van 
Special Olympics Nederland. Wanneer er vragen zijn over het plan dan kan contact opgenomen worden met Special 

Olympics Nederland, alternatief is dat de vragen worden weggelegd bij Gehandicaptensport Nederland waarnaar deze 

zullen worden besproken met Special Olympics. De heer van der Wal geeft aan dat verenigingen geen podium hebben 
om met Special Olympics in gesprek te gaan.  

De heer Jacobse geeft aan dat het goed is om even af te wachten, er vinden belangrijke ontwikkelingen plaats binnen 
Special Olympics Nederland. Het bestuur sluit zich hier bij aan en zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen.  

 

3. Ingekomen stukken/mededelingen  
 

Het symposium ‘Speciale Breinen’ van Sportbelang SGK wordt kort besproken. De presentaties van dit symposium 
zullen met de notulen worden rondgestuurd. 

 

4. Jaarrekening 2014 
 

De heer Bartels licht kort de context van de jaarrekening toe; in de sport nemen de vaste geldinstromen af en de 
variabele geldstromen toe. Vanuit Gehandicaptensport Nederland wordt vooral gekeken wat er bij NOC*NSF gebeurt. 

In 2013 had NOC*NSF nog een bestedingsplan van meer dan 50 miljoen. In 2016 is dit nog maar 40 miljoen. Deze 
vermindering komt door de afname van de inkomsten vanuit de Lotto. De ontwikkelingen rondom de fusie van de 

Lotto met de Staatsloterij worden hierom ook aandachtig in de gaten gehouden.  

 
Gehandicaptensport Nederland is voor minder dan de helft afhankelijk van NOC*NSF-subsidies, waarvan een groot 

deel gelabeld geld is voor topsport boccia. Mocht NOC*NSF de subsidies met 10% verminderen dan is dit niet direct 
levensbedreigend voor Gehandicaptensport Nederland. Wel worden de inkomsten vanuit fondsen steeds belangrijker.  

 

De heer van der Wal vraagt zich af waarom de accountantskosten zo hoog zijn. De heer Bartels geeft aan dat we een 
kleine bond zijn met een beperkte knowhow. Vooralsnog is er voor gekozen om een accountant van naam te hebben 

die goed is ingewerkt in de sport. Hier hebben we ook veel profijt van.  
 

De jaarrekening 2014 wordt goedgekeurd.  
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5. Jaarverslag 2014 

 
De heer van der Wal merkt op dat Gehandicaptensport Nederland ook de sportbond is voor sporters met een 

verstandelijke beperking. Deze doelgroep komt al iets meer terug in het jaarverslag 2014 dan in voorgaande jaren – 
met name in beeldmateriaal – tekstueel zou het echter beter kunnen.  

 

Het jaarverslag 2014 wordt goedgekeurd. 
 

6. Presentatie bocce 
 

De heer van Impelen presenteert de nieuwe sport bocce. De sport is speciaal ontwikkeld voor mensen met een 

verstandelijke beperking en zal tijdens de Nationale Spelen 2016 van Special Olympics als demosport worden 
gepresenteerd. De presentatie zal worden bijgevoegd aan deze notulen.  

 
7. Rondvraag 

 
De heer van der Wal wil nog kort opmerken dat er veel ontwikkelingen zijn bij het Ministerie van VWS rondom het 

plan Grenzeloos Actief. Hij zou graag meer informatie ontvangen wat er op regionaal niveau neergezet gaat worden. 

Dit om te voorkomen dat er nieuwe initiatieven worden ontwikkelt terwijl er ook gebruik gemaakt kan worden van de 
huidige infrastructuur. De voorzitter geeft aan dat Gehandicaptensport Nederland de lidorganisaties bijtijds en goed 

zal informeren over de mogelijkheden die het plan ‘Grenzeloos Actief’ biedt.  
 

De voorzitter sluit om 11:40 te vergadering.  

 

Besluiten 

Notulen 20 december 2014 goedgekeurd  

Jaarverslag 2014 goedgekeurd 

Jaarrekening 2014 goedgekeurd 

 

 
 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

1. 27-6-2015 Informatie rondom ‘Grenzeloos Actief’ 

rondsturen aan de lidorganisaties 

Bondsbureau Wanneer bekend 

2. 27-6-2015 Thema koppelen aan de volgende ALV Bondsbureau December 2015 

 


