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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND 
 

12 JUNI 2021 (digitaal i.v.m. coronamaatregelen) 
 
Aanwezig  
Leden  
De heer A. Wijntjes   Omnivereniging de Pont 
Mevrouw V. Zegers  Goalballvereniging Waalwijk 
De heer H. Nobel  Cormeta  
Mevrouw J. van Teeffelen  ASV Vizier 
De heer P. de Lange   ASV Vizier 
De heer M. van den Berg  Goalball Zwolle 
Mevrouw S. Luciano  Goalbaal Zwolle 
De heer B. Brekelmans  Goalball Zwolle 
Mevrouw J. Backx – de Backer   SV Blauw Wit 
Mevrouw C. Karremans   Doing Zoetermeer 
Mevrouw E. Weijers  Stichting de Waterspetters 
Mevrouw J. van Gijssel  Stichting de Waterspetters 
Mevrouw A. Rothuizen   Mobie Duck 
De heer S. van der Wal   Stichting de Brug 
Mevrouw W. Moerman  Stichting Budo Kai Sei ‘No Limits’ 
De heer P. Ramakers   Boccia Roermond e.o. 
De heer M. Lie Kwie   Showdownvereniging Tilburg 
De heer T. van der Spek  Showdownvereniging Rivierenland 
Mevrouw G. Stokkers   De Enschedese Watervrienden 
De heer M. Molenaar   ZTTV  
 
Bestuur 
Mevrouw M. Spreij   voorzitter 
De heer T. Vernooij  penningmeester 
Mevrouw M. Molenaar  bestuurslid 
De heer E. ter Steege  bestuurslid  
De heer J. Bartels  bestuurslid 
 
Bondsbureau 
De heer D. Engelaar  directeur 
Mevrouw L. Snooy  stagiaire en coördinator MATP 
Mevrouw J. Lotterman  medewerker veilige sport 
Mevrouw J. van der Hamsvoord  coördinator ledenservice en communicatie  
 
Notulen 
Mevrouw J. van der Hamsvoord 
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1.   Opening  
De voorzitter opent de digitale vergadering en neemt de presentielijst door.  
 
2.1 Verslag Algemene Ledenvergadering 12 december 2020   

• Naar aanleiding van het verslag neemt het bestuur contact op met de heer de Lange over de 
begroting van de boccia topsport, breedtesport en competitie.  

  
2.2 Actiepuntenlijst Algemene Leden Vergadering 12 december 2020      

• De heer de Lange wil graag het afscheid van Annie Jacobs (commissie Boccia) toevoegen aan de 
actielijst.  

 
➢ Verslag en actiepuntenlijst worden vastgesteld.  

 
3. Mededelingen / ingekomen stukken  
De voorzitter licht toe dat we deze ALV gepland hadden tijdens Special Olympics Nationale Spelen in Den 
Haag. Vanwege de huidige maatregelen is dat helaas toch niet mogelijk. De organisatie en deelnemers 
van de Nationale Spelen worden namens het bestuur alle succes en veel plezier toegewenst.  
 
Er zijn verder geen mededelingen of ingekomen stukken.  
                     
4. Stand van zaken  
4.1 Sportbond GSN algemeen 
Mevrouw van der Hamsvoord vertelt kort over de gevolgen van de coronamaatregelen en de stand van 
zaken in de periode december 2020 tot en met mei 2021.  

• Twee dagen na de vorige ALV ging een nieuwe lockdown van start per 15 december 2020.  

• Vanaf januari 2021 is de lockdown meerdere keren verlengd.  

• 16 maart: brief aan de Tweede Kamer voor meer perspectief binnensporten vanuit alle 
sportbonden en NOC*NSF.  

• In april volgde informatie over het openingsplan voor de sport. Vanaf dat moment zijn we in de 
planning (onder voorbehoud) uitgegaan van de data in dit plan. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
toernooien en open trainingen.  

• Vanaf 19 mei (stap 2) is zowel binnen- als buitensport weer mogelijk. 
Verder volgt een korte toelichting op het rapport ‘Zo Sport Nederland.’ De inhoud van dit rapport is 
samengesteld op basis van de lidmaatschapscijfers en de maandelijkse sportdeelname-metingen. De 
impact van de coronacrisis op de sport is in 2020 - zoals verwacht - gigantisch geweest. 52 procent van 
de Nederlanders is minder gaan sporten of gestopt met sporten als gevolg van de coronacrisis. 
Er is geen apart onderzoek gedaan naar de gehandicaptensport, maar op basis van de ervaringen 
verwachten we dat dit percentage hoger ligt voor mensen met een beperking. Ook na de lockdown zijn 
sommige verenigingen namelijk terughoudend geweest met het opstarten vanwege mogelijk verhoogde 
gezondheidsrisico’s voor sporters en/of vrijwilligers. 
Meer informatie over de tegemoetkoming, noodwet en andere vragen rondom corona, zijn te vinden op 
www.gehandicaptensport.nl.   
 
Er zijn twee reacties op de presentatie:  
 

• De heer van der Wal vraagt of GSN de WBTR al helemaal geïmplementeerd heeft in het 
bestuur? De heer Bartels antwoordt dat GSN dit op orde heeft op de laatste stap, het aanpassen 
van de statuten, na. Die volgt nog. Daarna worden de nieuwe statuten voorgelegd aan de leden.  

• Mevrouw Zegers vraagt zich af of er vanuit GSN speciale acties worden ondernomen om 
verenigingen te ondersteunen in het opnieuw werven van (gestopte) sporters.  

 

http://www.gehandicaptensport.nl/
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4.2 Corona – ervaringen verenigingen 
De aanwezige lidorganisaties worden uitgenodigd om de eigen ervaringen in de ALV te delen. 
 

• De heer van der Wal: Een aantal onderdelen zijn weer opgestart, maar voor veel activiteiten is 
dat nog niet mogelijk in verband met de regels van woonvoorzieningen waar veel sporters 
wonen. Na de zomer hoopt De Brug weer met alle sporters te kunnen starten.  
 

• Mevrouw van Teeffelen vertelt haar ervaringen vanuit bocciavereniging ASV Vizier met 15 
leden. Het is een vervelende tijd geweest, omdat het contact onderhouden minder gemakkelijk 
gaat. Digitaal ontmoeten was voor veel sporters lastig. Ze zijn inmiddels weer gestart met 
trainen en de club wil binnenkort een gezellige dag organiseren. De contributie naar de leden is 
stilgelegd. Financieel heeft de club gelukkig redelijk weinig last gehad van de maatregelen.   
 

• De heer Nobel; Het bestuur heeft de leden van de vereniging een vrijwillige contributie 
gevraagd. Daar is goed op gereageerd. Zo’n 70% heeft betaald en er zijn ook spontane donaties 
binnengekomen.  
 

• Mevrouw van Gijssel vertelt dat de A en B zwemlessen voor kinderen weer zijn opgestart. De 
oudere zwemmers en vrijwilligers hebben bijna een jaar niet gezwommen of kunnen helpen. De 
impact daarvan voor de club was groot. Er is in de tussentijd wel contact onderhouden met 
elkaar. Verder is de regeldruk voor de vrijwillige bestuursleden hoog. Hierdoor is het wel steeds 
lastiger om de kleine stichting met vrijwilligers draaiende te houden. Voor de TASO regeling 
komt de stichting helaas niet in aanmerking.   
 

• Mevrouw Moerman heeft de gehele periode buiten doorgetraind met de budo-sporters. De 
matten werden buiten neergelegd en bij heel slecht weer werden alternatieven georganiseerd. 
Na de zomer hoopt de vereniging een nieuwe sporthal te krijgen en ook nieuwe sporters en 
ouders te mogen ontvangen. De vereniging is de lockdown naar eigen mening goed 
doorgekomen.  
 

• Mevrouw Rothuizen vertelt de vereniging voor aangepast zwemmen helemaal stilgelegen heeft. 
Er waren 100 zwemmers, maar dat zijn er inmiddels wat minder. De vereniging mag 
waarschijnlijk de tweede week van september weer starten. Dat heeft te maken met het 
gebruik dat gemaakt wordt van een zwembad van een revalidatiecentrum. Er wordt – via 
nieuwsbrieven en social media - contact onderhouden met leden en begeleiders. De contributie 
naar de leden is stilgelegd.  
 

• De heer Molenaar vertelt dat ZTTV de showdowntrainingen van december tot en met de 
versoepelingen in mei heeft stilgelegd. Nu zijn er weer trainingen. De leden hebben donaties 
opgehaald via FGS. Er zijn weer twee nieuwe leden gestart. Financieel is de organisatie gelukkig 
redelijk stabiel.  
 

• Mevrouw Backx – de Backer vertelt dat SV Blauw Wit op dit moment alleen nog zwemmers 
heeft, dat zijn 22 leden. Er zijn geen jeugdleden. Er is contact met de gemeente over de 
toekomst van de vereniging.  
 

• De heer van der Spek: Showdownvereniging Rivierenland is vorig jaar juni officieel gestart als 
vereniging met zeven leden. We hebben acht maanden stilgestaan en onze leden deze periode 
geen contributie gevraagd. Als nieuwe vereniging zijn de nieuwe regels, zoals de WBTR, helaas 
wel weer een extra kostenpost. Twee leden willen komend seizoen graag competitie showdown 
gaan spelen.  
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5. Jaarrekening 2020 
De heer Vernooij geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2020. Het jaar 2020 wordt met een klein 
verlies afgesloten. Door de Corona crisis zijn diverse activiteiten uitgesteld tot 2021 en zijn diverse 
daarbij behorende financiële middelen gerealloceerd. De accountant heeft de jaarrekening 
goedgekeurd.  
 
De heer van der Wal; Waarom wordt de contributie van GSN berekend over de periode mei tot en met 
april? Dit loopt over twee boekjaren?  De heer Bartels geeft aan dat het nuttig is om eens te bekijken 
wat de oorspronkelijke overwegingen hiervoor waren en wat een eventuele aanpassing ervan zou 
betekenen.  
            

➢ Alle aanwezigen gaan akkoord met de jaarrekening.  
 
6. Jaarverslag 2020   
 
Mevrouw Spreij vraagt de aanwezigen hun vragen en opmerkingen te delen. 
Mevrouw Zegers vraagt over het thema Zichtbaar Sportief (pagina 13); Betreft de doelgroep ouderen 
een uitbereiding van het project of een nieuwe focus? De heer Engelaar geeft aan dat de doelgroep 
ouderen een extra speerpunt is.  
           

➢ Alle aanwezigen gaan akkoord met het jaarverslag.  
 
7. Presentatie stakeholders gehandicaptensport 
De heer Engelaar geeft een presentatie over de stakeholders vanuit drie elementen, namelijk de historie, 
de verschillende rollen vanuit GSN en algemene (maatschappelijke) ontwikkelingen.  
 
Nebas en NSG zijn in de jaren 90 van de vorige eeuw samen gaan werken als grote koepel voor de 
gehandicaptensport. Later is de naam Nebas/NSG  veranderd in Gehandicaptenport Nederland.  In 2001 
is landelijk bepaald dat de verschillende sporten zoveel mogelijk organisatorisch ondergebracht worden 
bij de reguliere bonden. De koepelfunctie van GSN kwam daardoor bij NOC*NSF te liggen. In 2012 is het 
samenwerkingsverband Stichting Gehandicaptensport Nederland uiteengevallen in verschillende 
organisaties (zoals Vereniging GSN, FGS, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Special Olympics). Een 
belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren de decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden 
van de centrale overheid naar de gemeentes. Tussen Er wordt in het diverse landschap van de 
gehandicaptensport door de verschillende stakeholders in de gehandicaptensport samengewerkt binnen 
projecten en programma’s. 
 
Het gevoel van verantwoordelijk voor de gehandicaptensport vanuit GSN is groter dan waar de huidige 
formele verantwoordelijkheid toe verplicht. Het veld is, zoals blijkt uit bovenstaande ontwikkelingen, 
inmiddels erg divers. GSN zoekt vanuit haar missie naar geschikte partners en naar zoveel mogelijk 
toegevoegde waarde voor sporters met een beperking. Er worden daarbij keuzes gemaakt die realistisch 
dienen te passen de verschillende rollen van GSN; als ledenorganisatie, organisator van enkele takken 
van sport en praktijkexpert, en zich ook dienen te verhouden tot de verantwoordelijkheden en 
inspanningen van andere stakeholders die zich met gehandicaptensport bezig houden. Deze 
uitgangspunten zorgen ervoor dat er veel in projecten wordt samengewerkt met andere partijen in het 
maatschappelijke veld (onderwijs, sport, (lokale) overheid, wetenschap, zorg en sport) Het streven is 
steeds meer te willen betekenen voor de gehandicaptensport dan alleen voor de eigen leden, maar 
uiteraard profiteren de leden ook van deze ambitie.  
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8. Samenstelling bestuur 
De heer Bartels en de heer ter Steege nemen beiden na een zittingstermijn van acht jaar afscheid van 
het bestuur van GSN.  
 
9. Rondvraag      
 Er zijn geen vragen.  
 
10. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering.  
  
 
 

Besluiten  

Notulen ALV 12 december 2020 goedgekeurd 

Jaarverslag 2020 goedgekeurd  

Jaarrekening 2020 goedgekeurd 

 
Actiepunten  

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

1. 12 juni 2021 Strategische verkenning en stakeholders Bureau/bestuur ALV 2022 

2. 12 juni 2021 Afscheid Annie tijdens competitie/toernooi-
dag van boccia 

Bureau 2021-2022 

3. 12 juni 2021 Ondersteuning voor verenigingen tijdens 
opstartfase na coronamaatregelen 

Bureau/verenigin
gen 

2021-2022 

 
 
 
 
 


