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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND 
 

11 DECEMBER 2021 (digitaal) 
 
Aanwezig  
Leden 
ISVA Invaliden Sportvereniging Arnhem e.o.  De heer T. Weimar  
Doing Zoetermeer  Mevrouw C. Karreman 
SV Blauw Wit  Mevrouw J. Backx-de Backer 
Bijzonder in Beweging  De heer R. Guyt 
Tennisvereniging Smash  De heer C. van Paassen  
Tennisvereniging Smash  De heer M. Stemmerik  
Stichting De Brug  De heer S. van der Wal 
Goalballvereniging Waalwijk  Mevrouw V. Zegers 
Stichting Lucht door Water  Mevrouw A. van Kampen 
ASV Vizier  Mevrouw J. van Teeffelen  
ASV Vizier  De heer P. de Lange  
ASV Vizier  De heer E. Heutink  
TTV Vinkhuizen  De heer F. Tuinhof  
TTV Vinkhuizen  De heer H. de Vos  
USV Hercules afdeling Goalball   De heer F. Dautzenberg 
Stichting Budo Kai Sei No Limits  Mevrouw A. Kraaijenbrink  
Biso65  De heer J. Roufs  
GSV De Sleutels, Leiden  De heer M. Zwart 
Stichting SGK   Mevrouw S. van Koningsbrugge  
    
Bestuur 
Mevrouw M. Spreij   voorzitter 
De heer T. Vernooij  penningmeester 
Mevrouw M. Molenaar  bestuurslid 
  
Bondsbureau  
De heer D. Engelaar  directeur 
Mevrouw F. van Lin  coördinator sportontwikkeling  
Mevrouw J. van der Hamsvoord  coördinator ledenservice en communicatie  
 
Notulen 
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 juni 2021    
Op basis van het verslag zijn er een aantal vragen en opmerkingen: 
De heer van der Wal vraagt hoe het bestuur van GSN de WBTR heeft opgepakt. De heer Engelaar licht 
toe dat we voldoen aan de eisen van de WBTR, maar dat de aanpassing van de statuten nog moet 
gebeuren. De statuten worden in een volgende vergadering besproken (actiepunt).  
 
De heer van der Wal wil graag weten waarom de contributie loopt van mei tot en met april in plaats van 
januari tot en met december. Dit punt wordt opgenomen in de actiepuntenlijst voor de volgende 
vergadering.  
 
De heer de Lange heeft contact opgenomen met GSN in verband met het actiepunt uit het vorige verslag 
waarin stond dat er contact werd opgenomen met hem door het bestuur. Hij heeft hierover nog een 
aantal keer mailcontact gezocht. Inmiddels is het contact er wel geweest en verder opgevolgd maar de 
heer de Lange wil graag een reactie van het bestuur waarom dit punt langer is blijven liggen. De 
voorzitter biedt haar excuses aan voor het verloop van dit actiepunt en wil graag in contact blijven met 
de leden over vraagstukken die specifiek voor het bestuur zijn.  
 
De voorzitter is rechtstreeks te bereiken via voorzitter@gehandicaptensport.nl.  
 
Mevrouw van Koningsbrugge wil graag op pagina 4 van het verslag terugzien over welke formele 
verantwoordelijkheid te gaat. Dit is inmiddels aangepast in de notulen van 12 juni 2021.   
 
 
2.2 Actiepuntenlijst Algemene Leden Vergadering 12 juni 2021             
In verband met de afgelasting van de beide boocia-toernooien in 2021, blijft het agendapunt van het 
afscheid van Annie Jacobs op de actiepuntenlijst staan.  
 

➢ Het verslag en de actiepuntenlijst van juni 2021 worden vastgesteld.  
 
 
3. Actualiteiten  
De heer van der Wal vertelt dat bij de Brug onder andere twee actualiteiten spelen, namelijk alle 
wetgeving waaraan sportaanbieders moeten voldoen (zoals de WBTR) en de digitalisering. De heer van 
der Wal wil graag weten hoe andere verenigingen/stichtingen hiermee omgaan.  
Oproep voor alle leden: Hoe communiceren jullie vrijwilligers ed. via de digitale kanalen? Zijn er goede 
voorbeelden? De voorbeelden kunnen gedeeld worden via het bondsbureau.  
 
Mevrouw Zegers geeft aan dat zij het voor de vereniging geregeld hebben. Voor de WBTR hebben ze 
gebruik gemaakt van de ondersteuning. Ook de UBO is geregeld. Het is wel even werk, maar je hoeft niet 
altijd zelf het wiel uit te vinden. Verder geeft mevrouw Zegers aan dat de goalballers blij zijn dat de 
competitie is opgestart en dat het met een duidelijk coronaprotocol goed verlopen is.  
 
Vanuit het bondsbureau zijn er twee actuele punten. De heer Engelaar licht de onderwerpen toe:   
Voor GSN staat het onderwerp ‘grensoverschrijdend gedrag’ al enkele jaren op de agenda. Het blijft 
helaas een actueel onderwerp. Mevrouw Lotterman heeft in 2020/2021 onderzoek gedaan naar de 
verschillende typen van grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport. Uit het onderzoek 
kwamen enkele praktische aanbevelingen zoals onder andere het verbeteren van de website, 
handicapspecifiek advies, campagnemateriaal en een inventarisatie onder VCP’ers. Er wordt daarnaast 
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op dit moment aan een voorstel geschreven voor een verdiepend vervolgonderzoek. Mevrouw 
Lotterman blijft het komende jaar betrokken bij de bond als aanjager richting leden en andere 
sportbonden wat betreft dit thema.  
 
Het tweede onderwerp gaat over de dovensport. In 2010 is de KNDSB zelfstandig als sportbond verder 
gegaan. Dat heeft in de loop van de jaren niet altijd het gewenste effect gehad. De afgelopen twee jaar 
heeft GSN een project uitgevoerd op verzoek van  het ministerie van VWS. Het project had twee 
doelstellingen, namelijk de integratie van de dovensporten bij de reguliere bonden en het versterken 
van de sportstimulering voor doven en slechthorenden..   
Het eerste doel is bereikt. De KNDSB heeft vorige maand in haar ALV bekend gemaakt dat ze niet meer 
organisatorisch verantwoordelijk is voor de dovensporten. De KNDSB blijft alleen verantwoordelijk voor 
uitzendingen naar (internationale) toernooien. Het onderwerp ‘sportstimulering dovensport’ wordt 
definitief ondergebracht bij GSN, uiteraard zonder de organisatorische verantwoordelijkheid voor de 
betreffende sporten weer van de reguliere bonden over te nemen.  
 
Enkele leden vragen of het onderzoek van mevrouw Lotterman gedeeld kan worden. Alle documenten 
staan op de website. In de ledenmail van december zal de link naar de webpagina worden opgenomen.  
 
 
4. Mededelingen / ingekomen stukken                      
Geen mededelingen of ingekomen stukken.  
 
 
5. Jaarplan 2022            
De heer van der Wal vraagt opnieuw naar de deelnamebijdrage voor de evenementen van Special 
Olympics. Mevrouw van Koningsbrugge vult aan dat ze zich ook nog steeds afvraagt waarom deze 
kortingsregeling bestaat. Mevrouw Spreij erkent dat dit een terugkerend punt is en wil  tot een duidelijk 
antwoord komen, zodat het punt daarna afgesloten kan worden.   
 
De heer van der Wal wil graag weten wat GSN doet met het Sportakkoord. De heer Engelaar vertelt dat 
er gesproken is met het ministerie van VWS. De kans is groot dat het Sportakkoord voorgezet wordt. De 
daadwerkelijke uitvoering op lokaal niveau blijkt nog lastig. De gehandicaptensport is wel in bijna alle 
regionale en lokale akkoorden meegenomen. Er zijn diverse interventies en mogelijkheden om gebruik 
van te maken. Vanuit GSN worden o.a. webinars aangeboden waar lokale sportverenigingen met 
financiering vanuit het eigen lokale of regionale sportakkoord voor in kunnen schrijven. 
De heer van de Wal vraagt of de ambitie ‘inclusief sporten’ betekent dat alle sporten van GSN 
geïntegreerd moeten worden. De heer Engelaar licht toe dat NOC*NSF als sportkoepel formeel 
verantwoordelijk is voor de georganiseerde gehandicaptensport.  
Naar mening van GSN  is het binnen het speerpunt ‘Inclusief sporten’ belangrijk om specifieke aandacht 
te hebben voor gehandicaptensport.  
 
Mevrouw van Koningsbrugge wil weten wat het grootste verschil tussen het jaarplan 2021 en 2022 is? 
De heer Engelaar bevestigt dat er inderdaad op verschillende punten overlap hebben, omdat we een 
aantal onderwerpen hebben moeten verlengen naar 2022 in verband met de coronamaatregelen. Een 
belangrijk verschil is dat we steviger inzetten op marketing en communicatie. Daarnaast is het 
uitbouwen van het derde domein een belangrijk punt van het plan in 2022. We willen ervoor zorgen dat 
we enkele projecten die nu een kortere looptijd hebben , een meer structurele plek krijgen binnen de 
beleidsplannen.   
 
De heer Tuinhof wil graag weten hoe het zit met de verkenning van de organisatorische integratie van 
enkele sporten van GSN.  De heer Engelaar;  GSN is één van de sportbonden die gehandicaptensport 
aanbiedt. Er wordt in de afgelopen jaren wel gesproken met andere sportbonden over het overnemen 
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van takken van sport maar nog zonder dat dit geleid heeft tot een daadwerkelijk organisatorisch 
integratietraject. GSN heeft als uitgangspunt dat een tak van sport in goede handen moet zijn als het bij 
een andere sportbond wordt ondergebracht. Daarnaast is ook de wens van de sporters en clubs zelf 
belangrijk. We zullen een tak van sport dus niet zomaar overdragen  en zullen bij  een besluitproces ook 
altijd de eigen sportspecifieke community betrekken.  
 
Mevrouw van Teeffelen vraagt zich af hoe actueel de site boccia.nl is.  
De heer Engelaar licht toe dat de bocciasite juist twee jaar geleden vernieuwd is en dat het een mix is 
tussen berichten vanuit de community en vanuit de bond. De website moet een breed publiek 
aanspreken. Voor het bijhouden van de site is samenwerking met de boccia community zeker een pré..  
 
De heer Heutink heeft twee punten gericht op boccia. In het plan staat het herstarten van de competitie 
beschreven. Hij vraagt zich af of dat al concreter gemaakt kan worden. De heer Engelaar licht toe dat de 
twee toernooidagen in 2021 vanwege de coronamaatregelen helaas niet zijn doorgegaan. In 2022 zal de 
competitie vanwege dezelfde onzekerheid op event-basis worden georganiseerd. De uitvoering ligt 
vooralsnog bij het bondsbureau.  
Daarnaast geeft de heer Heutink aan dat het aantal vrijwilligers voor boccia-events een knelpunt kan 
worden. De heer Engelaar ziet deze uitdaging ook. GSN gaat specifiek werven op nieuwe vrijwilligers, dat 
doen we onder andere in gesprekken met scholen (stagiaires) en bedrijven.  
 

➢ Het jaarplan 2022 is vastgesteld door de aanwezigen.  
 
 
6. Begroting 2022, inclusief vaststelling contributiegelden en bijdrage spelerskaarten   
De heer Vernooij licht kort de begroting voor 2022 toe. Per activiteit zijn de kosten bepaald. Die zijn 
terug te vinden in de begroting. Wat betreft de baten: daar zijn alleen de inkomsten (met name 
subsidies) opgenomen die al zijn gegarandeerd. Enkele punten zijn anders dan die van vorig jaar 
vanwege het doorschuiven van enkele activiteiten. Dat is onder andere terug te zien in de hogere baten 
van bijvoorbeeld NOC*NSF. Verder neemt de post ‘overige inkomsten’ toe. Dat komt door de projecten 
in de vrije ruimte. Datzelfde is terug te zien in de post ‘Personeel algemeen’. Daar zitten namelijk ook de 
kosten van het personeel in die betrokken zijn bij deze projecten.  
 
De heer van der Wal wil graag weten hoe het zit met de fondsen. In de begroting en toelichting lijkt 
hierin een verschil te zitten. De heer Vernooij geeft aan dat we een aantal nieuwe bedragen hebben, 
zoals voor de projecten Ongehoord Sportief en Zichtbaar Sportief. We zullen dit opnemen in de 
toelichting. Daarnaast zal de post ’overige inkomsten’ ook meer worden gespecificeerd in de toelichting 
op de begroting.  
 
De heer de Lange wil graag weten hoe groot het bedrag van boccia topsport is dat is doorgeschoven van 
2021 naar 2022. De heer Vernooij geeft aan dat dat om 40.000 euro gaat. De rest van het bedrag is het 
reguliere budget voor 2022.  
De heer de Lange wil ook graag dat de posten van ‘overige inkomsten’ worden toegelicht. De heer 
Vernooij past het aan in de toelichting.  
Er is reeds een gesprek gepland tussen de vereniging en de heer Vernooij om duidelijkheid te geven over 
de begroting en met name de breedtesport boccia. Deze afspraak komt nog voort uit eerdere vragen van 
de heer de Lange.   
 
Mevrouw van Koningsbrugge vraagt zich af waar de kosten voor de fondsenwerver zijn opgenomen. De 
heer Vernooij antwoordt dat deze kosten in de personeelskosten zitten.  
 
Mevrouw Zegers wil graag weten hoe het zit met de middelen die worden opgehaald bij fondsen en of 
deze middelen gelabeld zijn. De middelen zijn inderdaad gelabeld aan een project. Hierover zal een korte 
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uitleg worden opgenomen in de toelichting door de heer Vernooij.  
 
Het valt de heer van der Wal op dat de contributiebijdrage minder groot is dan vorig jaar. Dat komt door 
een terugloop van het aantal leden. Daarnaast wil hij graag weten wat de bedragen zijn voor de 
contributie en de spelerspas? De heer Vernooij geeft aan dat die bedragen hetzelfde zijn gebleven als 
vorig jaar, namelijk 9,90 euro per sport per jaar voor de contributie en 12,50 voor de spelerspas.   
 
De heer Zwart vindt de toelichting op de baten helder, maar bij de lasten is het minder duidelijk. Als de 
bedragen ook terug te vinden zijn in de toelichting, dan is het gemakkelijker herleidbaar.  
De heer Vernooij zal de toelichting verder aanpassen en daarbij de volgorde van de posten in de 
begroting aanhouden.   
 
Mevrouw Spreij vult aan dat de stroom van middelen herleidbaar moet zijn voor de leden en dat hier 
aan gewerkt zal worden.  
 

➢ De jaarbegroting wordt vastgesteld na de toezegging van de heer Vernooij om de toelichting 
verder te verfijnen.  

 
 
7. Strategie 
Mevrouw Molenaar geeft een korte toelichting op de strategie van het bestuur. Het vorige bestuur is 
aan de slag gegaan met de strategie. Het huidige bestuur is daarmee verder gegaan. Deze strategie valt 
uiteen in drie soorten rollen voor GSN:  
 

- Ledenorganisatie 

- Sportorganisatie 

- Projectorganisatie  
 
Mevrouw Molenaar erkent dat dit veel is. GSN wil veel doen vanuit haar missie, maar ziet de 
buitenwereld dat ook zo? Hoe kan GSN het verschil maken en keuzes maken? Om deze vragen goed te 
beantwoorden wil het bestuur graag in gesprek met leden. Mevrouw Molenaar doet namens het 
bestuur een oproep aan alle aanwezigen om mee te denken en zich aan te sluiten bij een nog samen te 
stellen commissie rondom het onderwerp.   
 
Wie wil aansluiten bij deze strategische sessies? Stuur je reactie graag vóór 3 januari 2022 naar 
info@gehandicaptensport.nl.  
 
Mevrouw Spreij vult aan dat het bestuur en de leden elkaar nodig hebben, vanuit de verschillende rollen 
en deskundigheid.   
 
Mevrouw van Koningsbrugge en de heer van der Wal melden zich direct aan.  
Mevrouw Zegers en de heer de Lange vinden het een goed initiatief en geven aan de vraag mee te 
nemen naar hun vereniging.  
 
De heer van Paassen vraagt of er een doelstelling is wat betreft participatiecijfers. De heer Engelaar 
geeft aan dat we dat nu niet gedefinieerd hebben, maar dit zou ook een onderwerp zijn voor de 
gesprekken met de commissie. Er moeten haalbare doelen gesteld worden. We zijn een van de vele 
partijen die een rol spelen in het gehandicaptensport-landschap, dus we kunnen niet de volledige 
verantwoordelijkheid voor de gehandicaptensport op ons nemen.   
 
Mevrouw Zegers geeft aan dat sporten en bewegen op dit moment landelijk een actueel thema is, zeker 
nu in de pandemie. Ze denkt dat we gebruik kunnen maken van deze actualiteit om meer mensen met 
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een beperking ook daadwerkelijk te helpen om te gaan sporten.  
Mevrouw Spreij reageert dat deze maatschappelijke context inderdaad gebruikt kan worden om GSN te 
positioneren. Gezamenlijk zullen we ervoor moeten zorgen dat we helder definiëren van wat doen en 
welke effecten we hebben.  
 
 
 
8. Rondvraag      
Mevrouw van Koningsbrugge dankt voor de vergadering en complimenteert  de voorzitter met de wijze 
waarop zij de vergadering leidt.  
 
Er zijn geen andere punten voor de rondvraag.  
  
 
9. Sluiting  
De voorzitter dankt de aanwezigen voor ieders bijdrage en scherpte en sluit de vergadering.  
 
Jasmijn: afspraak. Axel dammen van college.  
 

Besluiten  

Notulen ALV 12 juni 2021 goedgekeurd 

Jaarplan 2022 goedgekeurd  

Jaarbegroting 2022 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 Tijdens boccia 
toernooi 2022 

3.  11 december 
2021 

Toelichting bij de begroting voor 2022 Penningsmeester Mei 2022 

4. 11 december 
2021 

Aangepaste statuten voorleggen  Bureau/bestuur ALV dec 2022 

5.  11 december 
2021 

Contributiecyclus  Bureau/bestuur ALV dec 2022 

6.  11 december 
2021 

Oproep leden strategische sessies + 
gesprekken 

Leden Voorjaar 2022  

 


