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1. Opening  

 

Voorzitter M. Spreij opent de vergadering. De voordelen van digitaal vergaderen hebben ook ditmaal de 

doorslag gegeven. De mogelijkheden voor een fysieke vergadering worden in de toekomst per 

gelegenheid bekeken. 

 

1.1 Presentielijst  

 

Mevrouw H. van Malestein leest de namen voor van de leden die zich hebben aangemeld. 

 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 11 juni 2022   

 

De heer E. Heutink vraagt wat concreet wordt bedoeld met digitale toegankelijkheid op pagina 3 uit het 

verslag. De heer D. Engelaar licht kort het belang van digitale toegankelijkheid toe. De Overheid heeft 

besloten de regelgeving rondom toegankelijkheid aan te scherpen. Vanaf 2025 verplicht De European 

Accessibility Act (Europese toegankelijkheidswet) organisaties dat hun website of andere digitale 

applicaties gebruikt kunnen worden door iederéén. Wij als Gehandicaptensport Nederland 

ondersteunen en adviseren in het toegankelijk(er) maken van website of app en hebben hiervoor een 

product ontwikkeld, te vinden op onze website.  
 

Mevrouw J. van Teeffelen vraagt naar de rol van Gehandicaptensport Nederland bij het ondersteunen 

van het thema Grensoverschrijdend gedrag. Mevrouw M. Spreij geeft aan dat dit terugkomt bij het 

volgende agendapunt; actualiteiten van het bondsbureau. 

 

➢ Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 juni 2022 wordt goedgekeurd. 

  

2.1 Actiepuntenlijst Algemene Leden Vergadering 11 juni 2022         

 

De actiepunten staan op de agenda van vandaag en worden later in deze vergadering verder toegelicht:  

- Aanpassing statuten (WBTR, matchfixing en anti-doping) 

- Plan strategische koers toekomst 

- Nieuwe ledenadministratie 

    

3. Actualiteiten  

 

Bestuursactualiteiten 

Vanuit het bestuur zijn er twee actuele punten. Voorzitter M. Spreij geeft aan dat bestuurslid mevrouw 

M. Molenaar nog herstellende is en zoekende naar een goede energiebalans. Voorlopig is ze niet 

aanwezig. Een tweede actualiteit is het zoeken naar meer verbinding met andere besturen om te 

bekijken hoe we nog beter kunnen samenwerken en waar mogelijk specifieke vraagstukken gezamenlijk 

kunnen oppakken. Een serie bestuurlijke overleggen staan gepland, onder andere met Fonds 

Gehandicaptensport. 

 

Actualiteiten bureau 

De heer D. Engelaar geeft aan dat er verschillende personeelsmutaties te melden zijn. Jasmijn van der 

Hamsvoord heeft Gehandicaptensport Nederland per 1 november 2022 verlaten. Zij is dichter bij huis  

https://www.frankwatching.com/archive/2020/09/30/toegankelijk-webshops-wcag-ondernemers/
https://www.frankwatching.com/archive/2020/09/30/toegankelijk-webshops-wcag-ondernemers/


 

 

 

gaan werken. Daarnaast hebben we twee nieuwe medewerkers; Vera de Reus start per 1 januari 2023, 

zij gaat zich richten op Boccia. Lisa Snooy heeft de afgelopen twee jaar stage gelopen vanuit de 

Universiteit van Utrecht en is vanaf januari 2023 voltijds werkzaam bij GSN. Zij gaat zich onder andere 

bezig houden om met het project  MATP. Via de Europese Unie is een aanvraag voor een groot Erasmus+ 

project gedaan en gehonoreerd. Samen met andere Europese landen, alle nationale Special Olympics 

afdelingen, gaat GSN zich in de komende drie jaar inzetten om meer kennis en kunde over MATP te 

ontwikkelen.  

 

Grensoverschrijdend gedrag is een belangrijk thema voor GSN. Anderhalf jaar geleden is hiernaar 

onderzoek gedaan door masterstudent Jule Lotterman. Eén van de aanbevelingen vanuit haar 

onderzoek was om vervolgonderzoek te doen. Dit (vervolg)onderzoek is in 2022 uitgevoerd door de 

Universiteit van Utrecht en het Mulier Instituut en vrijdag 9 december gepubliceerd. Belangrijke 

uitkomsten waren het belang van de aandacht in trainingsopleidingen voor het onderwerp en de rol van 

omstanders bij het opmerken en eventueel voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Voor het 

creëren van een veilige sportcultuur is het belangrijk dat zaken bespreekbaar moeten kunnen zijn. De 

heer D. Engelaar vult aan dat op de GSN website een pagina ‘Veilige sport verenigingen’ en ‘Veilige sport 

sporters’ staat, waar verschillende producten worden aangeboden. Daarnaast hebben we een 

Vertrouwenscontactpersoon in dienst ( Jule Lotterman), waar verenigingen gebruik van kunnen maken. 

Zij kan helpen en adviseren bij vraagstukken. 

 

De heer S. van der Wal merkt op dat de diverse rollen van het Fonds Gehandicaptensport verwarrend 

zijn. Mevrouw M. Spreij geeft aan zijn observatie te delen. Het is wenselijk om toegevoegde waarde te 

hebben ten opzichte van elkaar en geen dingen te doen die andere organisaties ook doen. Dit betekent 

dat we de verbinding moeten zoeken. De bestuurlijke overleggen staan, zoals eerder genoemd, gepland.   

 

4. Mededelingen / Ingekomen stukken   

 

Mevrouw M. Spreij laat weten dat er vanuit een aantal showdownverenigingen een brief is ontvangen 

waarin de zorg over de organisatie van het showdown in Nederland wordt uitgesproken. Inmiddels is er 

een gesprek geweest met vertegenwoordigers van de groep showdownverenigingen en de landelijke 

wedstrijdleiding. Geconstateerd is dat er verschillende inzichten zijn. Buiten de vergadering zullen we 

aan het overleg een vervolg geven en met de showdowngemeenschap  in gesprek gaan om tot een 

goede oplossing te komen.  

 

5. Nieuwe ledenadministratie                

     

De heer D. Engelaar geeft een korte uitleg over het nieuwe ledenadministratiesysteem. Op dit moment 

wordt zowel de ledenadministratie als financiële administratie afgenomen bij BONDcenter. Vanaf 1 

januari 2023 stopt BONDcenter met het aanbieden van de ledenadministratie. In de zoektocht naar een 

nieuwe leverancier  is gekozen voor een organisatie die al ervaring heeft met het aanbieden van een 

leden-administratiesysteem voor sportbonden, namelijk AllUnited, Zij bieden de ledenmodule AllUnited 

Unify aan. Ook in dit systeem is het basisprincipe web-based muteren (verenigingen kunnen gemakkelijk 

zelf online de ledenadministratie bijhouden), alleen zal deze ledenadministratie uitgebreider zijn; er 

kunnen meer gegevens van leden bijgehouden worden. Voor GSN als sportbond biedt het systeem ook 

meer mogelijkheden; bijvoorbeeld het bijhouden van de namen van trainers en scheidsrechters.  



 

 

Op 1 februari 2023 willen we definitief overgaan naar het nieuwe systeem. 

 

Met AllUnited is ook nog een aanvullend project besproken. We willen samen met AllUnited bekijken 

hoe we richting andere sportbonden (waar verenigingen ook gebruik maken van hetzelfde AllUnited) in 

de ledenadministratie-omgeving vragen kunnen toevoegen over gehandicaptensport. Bijvoorbeeld 

vragen als ‘Bieden jullie gehandicaptensport aan?’ of ‘Hebben jullie een opgeleide trainer voor 

gehandicaptensport’. De antwoorden van de verenigingen geven GSN input voor vervolgacties (advies, 

producten, ondersteuning etc.) .  

 

De heer D. Engelaar doet tot slot nog een oproep voor suggesties en wensen voor het nieuwe systeem.  

Dit kan via info@gehandicaptensport.nl 

 

De heer H. Nobel vraagt of de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor sporters en vrijwilligers 

ook in de nieuwe ledenadministratie terugkomt. De heer D. Engelaar bevestigt dat dit blijft bestaan. Alle 

leden en vrijwilligers die ingeschreven staan zijn verzekerd. Het is dus belangrijk de ledenadministratie 

altijd goed bij te houden. 

 

De heer M. Molenaar vraagt of er gekeken is naar de toegankelijkheid van het systeem. Is dit systeem 

bijvoorbeeld ook toegankelijk voor mensen met een visuele beperking? De heer D. Engelaar antwoordt 

dat het systeem zal worden getest met een aantal gebruikersgroepen.  

 

De heer M. Molenaar vraagt aanvullend of oud-leden in het nieuwe systeem zichtbaar blijven (in het 

huidige ledenadministratiesysteem is dit het geval). De heer D. Engelaar antwoordt dat het streven is om 

oud-leden voor een vaste periode  zichtbaar te laten en daarna te verwijderen. Hierbij moet de 

mogelijkheid voor eventuele fraude, door het in- en weer uitschrijven van leden, en het daardoor 

opnieuw benutten van het proeflidmaatschap voorkomen worden. 

 

De heer M. Zwart reageert op het idee om via AllUnited andere sportbonden te benaderen en zo vragen 

te stellen over hun aanbod op het gebied van gehandicaptensport. Hij doet de suggestie om daarin 

rekening te houden met mensen die een handicap aan het ontwikkelen zijn. Nu zien we veel dat mensen 

stoppen met sporten zodra ze een handicap ontwikkelen. Dat is zonde. Kan er ook iets met deze groep 

worden gedaan? De heer D. Engelaar dankt de heer Zwart voor deze suggestie en gaat bekijken hoe we 

dit kunnen meenemen. 

 

6. Meerjarenplan 2023-2026 en Jaarplan 2023 

 

Voorzitter M. Spreij licht kort het Strategisch Meerjarenplan 2023-2026 en de doorvertaling naar het 

jaarplan 2023 toe. Een actualisatie van de missie en visie en zaken waarin we vinden dat we ons kunnen 

onderscheiden zijn scherper geformuleerd. Ook is de langere termijn en het belang van continuïteit 

meer meegenomen. Ook in het jaarplan 2023 heeft een concrete doorvertaling van de strategische 

gesprekken met stakeholders en partijen plaatsgevonden.  

 

Mevrouw I. Lagro vindt het een erg mooi plan, maar heeft wat vragen bij de titel. Ze refereert naar een 

eerdere lezing die ze heeft bijgewoond. Daar werd niet gesproken over een ‘Inclusieve samenleving’, 

maar een ‘Inclusievere samenleving’. Inclusief is niet haalbaar. Ze vraagt waarom is gekozen voor 

inclusieve in plaats van inclusievere? De heer D. Engelaar licht toe: Een titel is een ambitie; een ambitie  



 

 

 

 

die je graag wilt tonen. Zie het als een ambitieuze titel met een ideaal aan de horizon. Door hieraan te 

werken, word je steeds wat inclusiever. 

 

Mevrouw S. van Koningsbrugge vindt het een mooi en ambitieus plan en is benieuwd met welke 

stakeholders het plan is samengesteld. De heer D. Engelaar licht toe dat met verschillende leden 

gesproken is; een doorsnee van onze leden. Grote en kleine verenigingen. Daarnaast is gesproken met 

verschillende stichtingen en partijen in de sport: FGS/Uniek Sporten, NOC*NSF, Johan Cruyff Foundation 

en Esther Vergeer Foundation. Uit de gesprekken is onder andere naar voren gekomen dat veel van deze 

partijen met gelijksoortige positioneringsvraagstukken zitten. “Waar zijn we wel van?”, en  “Wat doen 

we echt niet?” In de grote verscheidenheid van verenigingen en stichtingen moeten we kijken naar de 

verbanden die je kunt maken en hoe je als vereniging of stichting elkaar kunt ondersteunen. Dit is tevens 

een ambitie in het jaarplan 2023. Clubs  met gelijksoortige problematiek en/of aanpak bij elkaar brengen 

en waar mogelijk op effectieve wijze met elkaar laten samenwerken. 

 

Mevrouw S. van Koningsbrugge vraagt aansluitend waar dit strategische plan verschilt van het vorige 

plan en wat het grootste dilemma is geweest. De heer D. Engelaar licht toe: We gaan door met onze drie 

rollen (ledenorganisatie, sportbond en project- en adviesorganisatie), maar hebben geconstateerd 

dat het moeilijk is om met deze rollen een duidelijk merkbeeld van de organisatie te geven. Als centrale 

GSN organisatie willen we meer communiceren vanuit onze rol als project- en adviesorganisatie. De 

GSN-sporten zullen meer via de eigen kanalen gaan communiceren en naar leden zullen we 

voornamelijk via de ledenmailing  communiceren. Daarnaast willen we nog resultaatgerichter te werk 

gaan. Concreter zijn in wat we wel en niet opleveren.  

 

Mevrouw S. van Koningsbrugge vraagt of dit de gewenste positioneringsstrategie is en of er wellicht hulp 

van buitenaf wordt ingeschakeld. De heer D. Engelaar geeft aan dat we inderdaad op het gebied van 

positionering hulp hebben van een adviesbureau. In de eerste helft van 2023 wordt een plan 

opgeleverd. Mevrouw S. van Koningsbrugge vraagt of de lid-organisaties hierop mogen meeliften? 

Voorzitter M. Spreij geeft aan dat we op dat gebied een toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze 

clubs en dit zeker zullen doen.  

 

De heer E. Heutink vindt het goed dat in het jaarplan 2023 concrete doelstellingen staan. Wel vraagt hij 

wat dit betekent voor clubs en verenigingen. Een doelstelling als ‘Het aantal clubs verhogen met 10%’, 

geldt dit concreet voor elke sport die GSN aanbiedt? De heer D. Engelaar licht toe dat al onze sporten in 

grootte van elkaar verschillen. Voor een aantal takken van sport hebben we deelplannen gemaakt: 

goalball, rolstoelrugby en boccia. De sport-specifieke communities kunnen een grotere rol spelen; samen 

de schouders eronder zetten om de sport verder te kunnen helpen. De GSN-sporten hebben eigen 

websites waarmee meer sport-specifiek gecommuniceerd kan gaan worden. De heer T. Vernooij geeft 

aan dat de doelstellingen op hoofdlijn zijn, maar samen met verenigingen kleinere doelstellingen 

worden gemaakt.  

 

De heer F. van der Velden vraagt in hoeverre verenigingen betrokken en ondersteund worden bij de 

organisatorische integratie van Blindenvoetbal en Para Ice Hockey. Hij heeft het idee dat deze sporten 

een beetje weggeorganiseerd worden naar reguliere bonden. Mevrouw M. Spreij geeft aan dat het zeker 

niet de intentie is de sporten weg te organiseren. De reguliere sportbonden bieden een natuurlijke  



 

 

 

 

verbinding en de grootste kans op de ontwikkeling van deze twee specifieke Paralympische sporten. En 

dat is natuurlijk wat we willen, de groei van de sporten. De integratie zullen we vanzelfsprekend in 

samenspraak met verenigingen gaan doen.  

 

➢ Meerjarenplan 2023 - 2026 en Jaarplan 2023 goedgekeurd. 

 

 

6.1 Meerjarenbegroting 2023-2026      

6.2 Begroting 2023 incl. vaststelling contributie en spelerspassen 

 

Penningmeester T. Vernooij licht de Meerjarenbegroting 2023-2026 en de Begroting 2023 kort toe. We 

zijn dit jaar begonnen te bekijken hoe we meer continuïteit in de financiering kunnen krijgen. We willen 

onder andere inzetten op grotere financieringstrajecten en meerjarige projecten. Het is een mooie 

jaarbegroting 2023 geworden. Ondanks de hoge inflatie is het toch gelukt financiële dekking te 

realiseren. Met een meer specifieke toelichting op de begroting dan in eerdere jaren is een wens 

beantwoord vanuit de vorige ALV. 

 

Mevrouw N. Alonso vraagt zich af waarom de kosten van spelerspassen €12,50 zijn gebleven, terwijl ze 

nu digitaal zijn en dit dus geen drukkosten geeft. De heer D. Engelaar geeft aan dat we ruim een jaar 

geleden de eerste stap naar digitale passen hebben gemaakt. Dit geeft inderdaad minder drukkosten, 

maar we hebben wel kosten gemaakt voor de ontwikkeling van het systeem. Dat is de reden dat de prijs 

hetzelfde is gebleven.  

Mevrouw N. Alonso geeft aan dat de spelerspassen niet toegankelijk zijn en nooit worden gebruikt. De 

heer D. Engelaar antwoordt dat het om een eerste versie gaat en hiernaar gekeken wordt. De pas is en 

blijft een formeel document. Je moet je bij toernooien en competities kunnen identificeren wanneer het 

nodig is. Het is anders ook niet mogelijk onderscheid te maken tussen competitie spelende en niet-

competitie spelende leden.  

 

Mevrouw S. van Koningsbrugge vraagt wat onder de regel ‘Overige inkomsten’ valt. De heer T. Vernooij 

geeft aan dat dit vooral non-profit organisaties zijn waarmee we samenwerken, zoals het Bartimeus 

Fonds (visuele beperking) en gemeenten. Mevrouw S. van Koningsbrugge vraagt aanvullend of er ook is 

gekeken naar inkomsten vanuit dagbesteding. De heer D. Engelaar antwoordt dat een aantal 

bocciaspelers inderdaad een deel van hun dagbesteding inzetten voor de sportbeoefening. Dit is een 

mooi voorbeeld van wat je zou willen en waar je het als club over moet hebben; sport en bewegen als 

dagbesteding aan gemeenten/zorginstellingen aanbieden. Voorzitter M. Spreij vult aan: Deze 

mogelijkheden benutten we al op bondsniveau en de wens is er om dit door te vertalen naar 

verengingen.  

 

De heer E. Heutink geeft complimenten voor de begroting en toelichting. Bij boccia en rolstoelrugby is de 

verdeling topsport en breedtesport ongeveer 80/20. Hij vraagt of er vanuit topsport meer spin-off 

richting breedtesport kan komen betreffende het werven van meer leden, nieuwe clubs en het opleiden 

van kader. Hij stelt voor een brainstorm met verenigingen te houden om hier gezamenlijk over na te 

denken. De heer R. de Leeuw sluit aan bij de opmerking van de Heer E. Heutink. Bij boccia zie je een  

terugloop van leden. TeamNL boccia doet het heel goed, maar verder is de sport nog steeds te  



 

 

 

 

onbekend. Mevrouw M. Spreij beaamt dit en geeft aan dat de spin-off van topsport naar breedtesport 

een gezamenlijk goed en belang is. 

 

De heer T. Vernooij ligt nog toe dat hij de post breedtesport nog afzonderlijk zal worden opgenomen bij 

Boccia in de definitieve begroting. Deze post is nu bij een andere begrotingspost ondergebracht. Deze 

post zal ten dienst staan aan het verder stimuleren van de breedtesport.  Hiertoe zullen nadere plannen 

worden uitgewerkt n.a.v. de doelstellingen in het jaarplan.  

 

➢ Meerjarenbegroting 2023-2026 en Jaarbegroting 2023 inclusief vaststelling contributie (€ 10,60) 

wordt goedgekeurd. 

 

7. Statuten 

 

De heer D. Engelaar vertelt dat er drie punten zijn waarvoor de statuten gewijzigd moeten worden. 

Allereerst een toevoeging vanuit de WBTR, die van toepassing is op alle verenigingen; sportbonden en 

clubs. In de statuten moeten een aantal zinnen verplicht aangepast en toegevoegd worden. De andere 

punten komen meer vanuit NOC*NSF: De toevoegingen m.b.t. anti-doping, matchfixing en seksuele 

intimidatie. In de Statuten moet duidelijk naar voren komen dat we ons allen committeren aan 

regelgeving rondom doping, seksuele intimidatie en matchfixing. Tot slot worden een aantal kleine 

taalkundige zaken aangepast, komend uit het advies van de juridisch adviseur.  

 

Meneer T. van der Spek vraagt of voor deze statutenwijziging geen stemming door leden gedaan moet 

worden. De heer D. Engelaar vertelt dat dit in deze vergadering wordt gedaan en dat het onderwerp 

inhoudelijk al bij meerdere Ledenvergaderingen op de agenda heeft gestaan. Eigenlijk is het een 

administratieve afhandeling van het werk dat de afgelopen twee jaar is gedaan. 

 

De heer E. Heutink geeft aan bezig te zijn met nieuwe statuten voor ASV Vizier en vraagt hoe de 

samenstelling van de continuïteitscommissie van Gehandicaptensport Nederland tot stand is gekomen. 

De heer D. Engelaar geeft aan dat het vanuit bestuurlijk niveau isgedaan. Penningmeester T. Vernooij 

vult aan dat dit in een eerdere ALV is besproken. Oud-bestuurders de heer Johan Bartels en de heer 

Edwin ter Steege zijn hiervoor gevraagd. De heer D. Engelaar geeft aan te controleren of dit 

daadwerkelijk formeel juist is afgehandeld. 

 

 

De heer A. Sprangers geeft aan dat een adres in de statuten hem niet handig lijkt. Bij elke verhuizing 

zouden de statuten dan aangepast moeten worden. Mevrouw M. Spreij geeft aan hier nog naar te 

kijken.  

 

Meneer M. Molenaar vraagt tot slot of de statuten ook aan de verenigingen opgestuurd worden. 

Mevrouw Spreij bevestigt dit. 

 

➢ Aanpassingen in Statuten goedgekeurd 

 

8. Rondvraag      



 

 

De heer H. Nobel vraagt advies over de rol van een bestuurslid als vertrouwenscontactpersoon. Kan dit 

samen? De heer D. Engelaar adviseert in het kader van onafhankelijkheid en belangenverstrengeling dit 

uit elkaar houden. Hij vult aan dat het recent gepubliceerde onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag 

zich vooral richt op het belang van het bespreekbaar maken van zaken en het samen bouwen aan een  

 

goede en veilige cultuur op de vereniging. Dit is minstens zoveel waard als regulatieve verbeteringen, 

want daarbij gaat het vaak over escalatie; dan is het al gebeurd. Dat wil je voor zijn. 

 

De heer M. Molenaar geeft aan dat het classificatieproces niet soepel verloopt. Het proces van 

aanvragen duurt maanden. Hij vraagt of dit herkend wordt. De heer D. Engelaar geeft aan zich er deels in 

te herkennen. Voor de blindensporten ligt de organisatie van de classificatie bij NOC*NSF. De 

daadwerkelijke classificatie van mensen met een visuele beperking verloopt via één persoon in 

Nederland. Dat hier lange wachttijden voor zijn is voor ons nieuw. We zullen hierover met NOC*NSF 

contact opnemen. De heer T. Kruis vraagt naar de communicatie met de achterban van showdown over 

buitenlandse toernooien.  Het EK Showdown in december is bijvoorbeeld niet gecommuniceerd. De heer 

D. Engelaar gaat nakijken of mails van de IBSA naar de juiste personen worden gestuurd. 

 

Mevrouw B. Stokkingdreef vraagt of er nog een contactpersoon Showdown komt. De heer D. Engelaar 

laat weten dat hij nog steeds contactpersoon Showdown is en dit voor nu ook blijft.  

 

9. Sluiting  

De voorzitter dankt de aanwezigen voor ieders bijdrage en sluit de vergadering.  

 

Besluiten  

 

1. Notulen ALV 12 juni 2022 goedgekeurd 

2. Meerjarenplan 2023-2026 en Jaarplan 2023 goedgekeurd  

3. Meerjarenbegroting 2023 en Jaarbegroting 2023 inclusief contributie en spelerspassen 

goedgekeurd 

4. Aanpassing statuten goedgekeurd 

 

Actiepunten  

 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

1. 10 december 2022 Gesprek inplannen met showdown verenigingen 

en betrokkenen van ingezonden brief 

Directie  

2. 10 december 2022 Toegankelijkheid nieuw ledenadministratie 

testen bij gebruikersgroepen 

Bureau Januari 2023 

3.     



 

4. 10 december 2022 Gesprek inplannen met Para Ice Hockey 

verenigingen over de integratie naar reguliere 

sportbond 

Bureau 2023 

5.  10 december 2022 Contact opnemen met NOC*NSF over de 

classificatieprocessen blindensport 

Bureau  

 


