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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND 

 
12 DECEMBER 2020 (digitaal i.v.m. coronamaatregelen) 

 
Aanwezig 
Leden  
De Tubanten    De heer K. Zwiep 
U.S.V. Hercules    Mevrouw F. van den Born 
EGS Aangepast sporten   Mevrouw P.  Bles 
Stichting de Zevensprong  De heer E. Grun 
Sportbelang SGK   Mevrouw S. van Koningsbrugge 
De Springplank    Mevrouw K. Grotenhuis 
Stichting De Brug   De heer S. van der Wal 
IJ.V. Amstel Tijgers   De her J. Raa 
Z.T.T.V.     De heer M. Molenaar 
Z.T.T.V.     De heer R.  Boer 
Stichting Super COOL    De heer A. Spaan 
Goalballvereniging Waalwijk  De heer M. van Beijnen  
Amsterdam Terminators   De heer G. Sih 
Doing Zoetermeer   Mevrouw C. Karremans 
ASV Vizier    Mevrouw J. van Teeffelen 
ASV Vizier    De heer E. Heutink 
Mobie Duck    De heer J. Bedaux  
Kai Sei No Limits    Mevrouw W. Moerman 
Kai Sei No Limits   Mevrouw A. Kraaijenbrink 
TC goalball     De heer A. Vugts 
 
Bestuur 
H. Suvaal    voorzitter 
J. Bartels    penningmeester 
E. ter Steege    bestuurslid 
M. Spreij    bestuurslid / voorgedragen voorzitter  
M. Molenaar    bestuurslid 
T. Vernooij    voorgedragen bestuurslid 
 
Bondsbureau 
D. Engelaar    directeur  
J. van Impelen     projectleider/coördinator   
J. van der Hamsvoord   coördinator ledenservice en communicatie 
F. van Lin    sportontwikkeling 
J. Pot     trainer-coach rolstoelrugby 
S. Wentink    stagiaire 
L. Snooy    stagiaire   
 
Notulen 
J. van der Hamsvoord  
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0. Een woord vooraf (vóór agenda) 
De vergadering start om 10.30 uur met een kort welkom door de voorzitter en enkele huishoudelijke 
mededelingen in verband met de tweede digitale vergadering. De aanwezigen zijn op de hoogte van 
de manier van stemmen via hand opsteken of via de chat en opname van de vergadering.  
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een voorwoord. 
 
2.1 Verslag Algemene Ledenvergadering 13 juni 2020 

• De heer van der Wal is blij met het in kaart brengen van de infrastructuur van 
gehandicaptensport in Nederland door het Mulier Instituut.  

• Mevrouw van Teeffelen wil graag nogmaals aangeven dat er nog op een gepaste wijze afscheid 
genomen moet worden van vorige TC van boccia. Dat was inderdaad al gepland, maar helaas 
verzet in verband met de nieuwe coronamaatregelen.  

• Mevrouw van Teeffelen vraagt wat de vorderingen van de bocciaopleiding zijn? Hierover 
worden de bocciaverenigingen voor de Kerst bericht door GSN.      

 
2.2 Actiepunten Algemene Ledenvergadering 13 juni 2020 

• Het actiepunt stakeholders blijft staan voor de volgende ledenvergadering; 

• Deelnamegeld SON events - Het overleg met directeur Special Olympics schuift door naar 
volgend jaar. De heer van der Wal wil graag dat GSN zich hard voor maakt voor het gelijk 
trekken van de deelnamegelden voor Son events. Mevrouw van Koningsbrugge vraagt of het 
mogelijk is om dit onderwerp op bestuursniveau te adresseren. Deze optie wordt 
meegenomen.;  

• Aanvullingen m.b.t. het thema vervoer worden aangevuld in het artikel over het coronavirus;  

• De  kandidaat voor de voorzittersfunctie in het GSN bestuur wordt vandaag voorgedragen.  
 

➢ Verslag en actiepuntenlijst worden vastgesteld.   
 
3. Actualiteit en ervaringen corona 
Mevrouw van der Hamsvoord vertelt kort wat de gevolgen van de coronamaatregelen en actualiteiten 
zijn in de periode juni tot en met december 2020:  

• Competities rolstoelrugby en goalball waren gepland en zijn alweer verzet voordat we gestart 
waren. De twee geplande toernooien voor boccia voor in het najaar zijn ook verzet. De 
competitie showdown is gestart in september. Er is één wedstrijddag gespeeld, de overige data 
worden verzet naar een later moment.  

• De topsporters van boccia zijn sinds juni in kleine groepjes aan het trainen.  

• De multisportdag in het najaar voor mensen met een visuele beperking is goed verlopen.  

• Er is namens GSN een stagiaire gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de 
coronamaatregelen bij verenigingen voor mensen met een visuele beperking. Medio februari 
2021 worden de resultaten verwacht.  

• Op de website zijn diverse artikelen gedeeld om leden op de hoogte te houden van de sport- en 
beweegactiviteiten die wel mogelijk zijn.  

• Korte opsomming van de maatregelen die gelden op 12 december jl. (Noot notulist: de 
maatregelen zijn enkele dagen na de ALV weer aangescherpt).  

 
Ervaringen van enkele leden:  

• De heer Grun: Onze zwemcompetitie is dit jaar volledig stil komen te leggen. Grootste zorg is 
het contact houden met de sporters. Sommigen verdwijnen van de radar en daardoor is het 
lastig om te weten hoe het met ze gaat. 
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• Mevrouw Moerman: Bij Budovereniging Kai Sei trainen vooral jongeren, dus voor hen is de 
1,5 meter niet van toepassing. Bij karate zijn er veel digitale toernooien. Iedereen neemt 
eigen filmpjes op en de jury kent punten toe. Wellicht ook een idee voor andere 
(jury)sporten.  

 

• De heer Molenaar: Eerste periode geen showdown, dat was een flinke (sociale) klap voor 
veel leden. De leden zijn via Skype bij elkaar gekomen, dat was erg geslaagd voor het contact. 
In september weer gestart met trainen. Het zijn kleinere groepen, maar zelfs voor één of 
twee spelers blijft de vereniging actief. Sporten is belangrijk. 

 

• De heer van der Wal: Er komt een wekelijkse vlog ‘De Brug in beweging’ voor de doelgroep 
om de verbinding te behouden. Wellicht kunnen we ook digitaal materiaal uitwisselen tussen 
leden van GSN. Daarnaast worden er sporters afgemeld, omdat ze niet kunnen sporten. Met 
name vanuit zorginstellingen. Dat heeft ook consequenties voor de contributie-inkomsten.  

 

• De heer van Beijnen: Sinds juli is goalballvereniging Waalwijk weer gestart in groepjes van 8 
personen. Daarna een tijd dicht geweest en sinds enkele weken wordt er getraind in groepjes 
van vier. Er is contact met alle leden, maar sommige spelers komen nog niet trainen. 
Nadrukkelijke wens om, zodra het weer mag, de competities op een goede en verantwoorde 
manier op te starten. GSN kan nu kijken wat er mogelijk is, zodra het weer mag. 
Inventarisatie kan op dit moment al. De heer van Beijnen zou graag meer zicht willen hebben 
wat er achter de schermen gebeurd aan de voorbereiding van de competitie.     

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
5. Jaarplan 2021  

• De heer van der Wal: MATP mag een duidelijkere plek krijgen in het jaarplan.  
 

• Mevrouw van Koningsbrugge: GSN wil een rol spelen in de sportakkoorden? Op welke manier 
gaan ze dat doen op lokaal/regionaal niveau? In het plan mist ook de samenwerking tussen 
Special Olympics en Special Heroes. De voorzitter licht toe dat niet alles in het plan is 
opgenomen, maar dat er in de ‘vrije ruimte’ voldoende ruimte is om te experimenteren en aan 
te pakken wat blijft liggen. De heer Engelaar vult aan dat  samenwerking een knelpunt is sinds 
de organisatorische ontvlechting. GSN zoekt de samenwerking echter wel op. Voor verschillende 
projecten wordt er al samengewerkt. Er zijn diverse initiatieven door de partijen in de 
gehandicaptensport. Mevrouw van Koningsbrugge wil graag dat er een plan komt om deze 
samenwerking te borgen. Het gaat om het gezamenlijke doel en elkaar versterken. De voorzitter 
beaamt dat en dit onderwerp is voor het bestuur een aandachtspunt voor de komende periode. 
Mevrouw Spreij vult aan: Hoe kunnen we de veelvoud van initiatieven een stap verder brengen 
en elkaar versterken vanuit rolzuiverheid?  

 

• De heer van der Wal: Kan er een speerpunt worden toegevoegd als het gaat om stakeholders in 
de gehandicaptensport? Het bestuur vult aan dat het niet gaat om redactionele toevoegingen, 
maar dat dit onderwerp volwaardig meegenomen wordt. Het bestuur is bezig met een route om 
dit aan te pakken.  

 

• De heer Sih vult aan dat e-sporten een goede toevoeging kan zijn. Wellicht kan dat onderzocht 
worden? 
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• De heer Engelaar licht toe dat de organisatorische integratie van de sport para ice hockey bij de 
ijshockeybond een traag proces blijkt maar in  2021 weer opgepakt wordt. IJs Vereniging Amstel 
Tijgers heeft een prototype ontwikkeld van sledes voor in de zaal in plaats van op het ijs. 
Promotie kunnen we gezamenlijk oppakken. De heer Engelaar neemt hierover contact op.  

 
➢ De aanwezigen gaan akkoord met het jaarplan 2021.  

 
6. Begroting 2021, inclusief vaststelling contributiegelden en bijdrage spelerskaarten 
De heer Bartels geeft een toelichting. De memo van de contributie is gezien. Het bestuur heeft er voor 
gekozen om niet per jaar de indexering van de contributie door te rekenen maar dat steeds na een 
aantal jaren te doen. De verhoging is dit jaar 25 cent.  
 

➢ Alle aanwezigen zijn akkoord met de verhoging van de contributiegelden en onveranderde 
bijdrage spelerskaarten. Contributie € 9,90 en spelerskaarten € 12,50. 

 
De heer Bartels licht de begroting toe. Het gaat over de middelen die gelabeld zijn aan het jaarplan 2021. 
Mochten we middelen van 2020 kunnen overhevelen, dan worden deze nog aan de begroting 2021 
toegevoegd. 
Er zit een forse stijging in de baten vanuit NOC*NSF en overige inkomsten. Dat heeft te maken met 
subsidies voor enkele projecten, zoals MATP en Ongehoord Sportief. De personeelskosten zijn voor 
komend jaar grotendeels ondergebracht in projecten, vandaar de verlaging bij ‘personeel algemeen’.  
 
Er zit inmiddels 3,5 fte aan personele kennis en kunde binnen boccia. Dat zit op zowel top- als 
breedtesport. De kosten voor top- en breedtesport zijn  op papier duidelijk verdeeld, maar in de praktijk 
heeft de breedtesport ook veel profijt van de middelen die in de topsport rond gaan.  
 
Mevrouw van Teeffelen wil graag meer over de plannen voor de breedtesport boccia zoals de 
competitie en recreanten-toernooien.  De heer Bartels vult aan dat die er zeker zijn op 
activiteitenniveau. Dat kan indien gewenst buiten de vergadering worden toegelicht.  
 
Het is per fonds/subsidie verschillend of het bedrag van 2020 meegenomen kan worden naar 2021. Daar 
is het bureau mee bezig. De dynamiek van geld realloceren door het uitstellen van activiteiten is in deze 
mate nieuw voor zowel GSN als fondsen en subsidieverstrekkers.  
 

➢ Alle aanwezigen gaan akkoord met de begroting.  
 
7. Samenstelling bestuur  
De heer Bartels treedt deze ALV af als penningmeester, zodat de heer Vernooij het boekjaar 2021 in zijn 
geheel onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid kan nemen (indien de leden toestemmen). De heer 
Bartels blijft tot juni 2021 (einde van zijn bestuurstermijn) aan als bestuurslid.  
 

➢ De aanwezigen stemmen in met de voordracht van de heer Vernooij als bestuurslid van GSN. Hij 
gaat de functie van penningmeester vervullen.  

 
Mevrouw Suvaal neemt afscheid na haar zittingstermijn van 8 jaar. Na een zorgvuldige selectie heeft het 
bestuur een voordracht gedaan aan de leden. Mevrouw Spreij is sinds één jaar al bestuurslid van GSN en 
wordt nu voorgedragen als voorzitter.  
 

➢ Mevrouw Spreij wordt door de aanwezigen benoemd als nieuwe voorzitter van GSN.  
 
 



                                         

5 

 

8. Rondvraag 

• De heer Zwiep uit zijn ongenoegen over de rol van de KNZB voor het waterbasketbal. De heer 
Engelaar stelt voor hier buiten de vergadering om contact over te hebben.  

 

• EGS stopt helaas na 65 jaar  per januari 2021 als vereniging. Mevrouw Bles licht toe dat de 
sporters zijn ondergebracht bij andere verenigingen.   

 
9. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 12.50 uur.  
 
 
 
 
Besluiten 

Notulen 13 juni 2020 goedgekeurd 

Jaarplan 2021 goedgekeurd  

Begroting 2021 inclusief vaststelling contributiegelden en bijdrage spelerskaarten goedgekeurd 

Nieuw bestuurslid de heer Vernooij instemming  

Nieuwe voorzitter mevrouw Spreij instemming  

 
Actiepunten 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

1. 12-12 Contact met SON m.b.t. deelname fee 
events. 

Directie Voorjaar 2021 

2. 12-12 Presentatie stakeholders 
gehandicaptensport 

Bestuur/directie ALV juni 2021 

3.     

4.     

5.      

 
 
 


