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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 10.33 uur en verwelkomt de aanwezigen. Presentielijst en kort 
voorstelrondje.   

 
De voorzitter blikt terug op een jaar vol activiteiten waaronder diverse uitzendingen van 

topsportteams, inspanningen ter bevordering van sport en bewegen voor mensen met een 

meervoudige beperking en veel uitbreiding van marketing en communicatie.  
Gehandicaptensport Nederland wil zich onverminderd blijven inzetten als dienstverlener en 

belangenbehartiger in de overtuiging dat: 
- Sport en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn; 

- Inclusie uitgaat van eigen regie en autonomie; 
- GSN zich (samen) met landelijke partners sterk maakt.  

Het bestuur wil samen met leden en stakeholders kritisch blijven kijken naar de strategische koers die 

enkele jaren geleden is ingezet. Op 27 september staat een strategische dag gepland waarop het 
bestuur met een aantal betrokkenen van gedachten wil wisselen over de rol van GSN in een steeds 

veranderende omgeving. 
 

De voorzitter deelt mede dat GSN voornemens is aan te sluiten bij een vervolg prevalentieonderzoek 

m.b.t. grensoverschrijdend gedrag in de (gehandicapten)sport. 
 



 
 

De voorzitter geeft aan dat GSN voor de taak staat in de komende periode voor vervanging te zorgen 
van een aantal aftredende bestuursleden. Het uitgangspunt bij de werving van nieuwe bestuurders zal 

zijn een stabiel bestuur te behouden dat ondersteunend is aan het bureau.  

 
 

2.1 Verslag Algemene Ledenvergadering 8 december 2018      
De notulen worden per bladzijde besproken:  

 

Pagina 2:  
- Mevrouw van Koningsbrugge vraagt of het actiepunt wat betreft de evenementenverzekering is 

opgepakt. De voorzitter geeft aan dat er contact is geweest met de verzekeraar, maar dat deze 
niet staat te springen om een collectieve verzekering aan te bieden. Voorlopig lijkt er geen 

mogelijkheid voor een collectief eventverzekeringsaanbod te zijn.  

- Het volgende actiepunt, namelijk de korting bij Special Olympics voor leden, wordt beantwoord 
door de voorzitter. De huidige regels wat betreft korting blijven zoals ze nu zijn. Leden van een 

sportbond krijgen korting bij Special Olympics voor de desbetreffende sport. Leden van GSN 
krijgen dus alleen korting op de sporten die onder GSN vallen.  

 
Pagina 4:  

- Aanvullend op de acties rondom de Nationale Sportweek. De voorzitter licht toe dat er wordt 

gewacht op nieuws vanuit NOC*NSF m.b.t. de Nationale Sportweek 2019. Verenigingen zullen 
bijtijds worden ingelicht. 

 
De notulen worden goedgekeurd.  

 

 
2.2 Actiepuntenlijst Algemene Leden Vergadering 8 december 2018       

Status met betrekking tot de dovensport: De voorzitter licht toe dat de heer de Winter een advies heeft 
uitgebracht waarin drie aanbevelingen benoemd worden: Breng de wedstrijdsporten onder bij de 

reguliere bonden, focus als KNDSB op het doen van uitzendingen naar de Deaflympics en pak 
projectmatig sportstimuleringsactiviteiten op. Dit advies ligt op dit moment bij NOC*NSF. Wat betreft punt 

3 uit het advies: GSN zou een partner kunnen zijn voor sportstimuleringsprojecten.  

 
 

3. Presentatie  
Er worden twee presentaties gegeven:  

- De eerste presentatie is van de heer Engelaar, namelijk uitleg over de verschillende stakeholders 

die – landelijk dan wel lokaal – actief zijn in het speelveld van de gehandicaptensport in 
Nederland.   

 
Het veld waarin GSN zich bevindt is erg divers. Naast de grotere organisaties zijn er ook veel persoonlijke 

initiatieven ten behoeve van gehandicapten en sport. Het is de uitdaging om resultaat te bereiken in dit 

diverse speelveld en daarbij de juiste partners te vinden, zowel op inhoudelijk als financieel vlak. In onze 
missie hebben we onszelf verschillende rollen toebedeeld. We willen meer betekenen dan de formele 

sportbond van enkele takken van sport. Er zijn diverse leemtes waar wij met onze energie en expertise 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren.  

GSN wil ook een goede dienstverlener zijn. Door bij ons aangesloten te zijn, kunt u gebruik maken van de 
diensten van NOC*NSF. GSN wil ook innovatief zijn, nieuwe initiatievenen oppakken, mensen inspireren, 

direct helpen dan wel doorverwijzen of richting geven. De opzet van de GSN website is een voorbeeld van 

de wijze waarop GSN aan de verschillende rollen in de communicatie invulling tracht te geven.  
De verschillende rollen en dus met welke stakeholders we samenwerken, kan erg verschillen per project, 

product of dienst. Het kernwoord is samenwerking. GSN wil samenwerken omdat het de kans kan bieden 
om meer te bereiken, efficiënter te zijn en elkaar sterker te maken. Samenwerken is voor GSN een missie 

op zich.  

 



 
 

- De tweede presentatie wordt gegeven door mevrouw Willemstein: Een update over het landelijk 
Sportakkoord, de vertaling van het Sportakkoord in lokale Sportakkoorden en de kansen die deze 

akkoorden bieden voor verenigingen en clubs.  

 
Mevrouw Willemstein begint haar presentatie met uitleg over de gemeentelijke structuur. De 

gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging. Er zijn steeds meer verschillende partijen. Bijna niemand 
neemt alle politieke programma’s door, maar verdiept zich in twee of drie onderwerpen. In het verleden 

kwam de wethouder vaak vanuit de raad, waar hij/zij enkele jaren in had gezeten. Er was een lokale 

verbondenheid en hij/zij woonde in de desbetreffende gemeente. Op dit moment zien we steeds meer 
wethouders die bestuurder zijn en worden aangetrokken vanwege hun professionele rol. We zien de 

transitie van een gepassioneerde lokale wethouder naar een professioneel bestuurder. Het nadeel is dat 
bestuurders wat vaker ‘passanten’ zijn.   

De gemeente heeft enkele wettelijke taken. Daarnaast heeft zij autonomie rondom onder andere 

subsidieverstrekking, welzijn en sport. Dat wil dus zeggen dat de gemeente eigen keuzemogelijkheden 
heeft op deze onderwerpen. Hierdoor zijn er verschillen per gemeente. 

 
Mevrouw Willemstein zoomt hierna in op het gemeentelijke sportbeleid en benoemt enkele trends in de 

sport, zoals sport als middel, het sportbeleid vaker onderdeel is van het sociaal domein, beleid wordt 
gemaakt op basis van de mogelijkheden van mensen en onderwerpen (in plaats van eenvoudigweg 

leeftijden als uitgangpunt te nemen). Zie ook de presentatie.  

 
Nationaal sportakkoord met daarin zes ambities. Op 28 juni 2018 ondertekend.  

1 Inclusief sporten en bewegen > Iedereen laten meedoen; 
2 Duurzame sportinfrastructuur > ‘Stenen’ en aanleggen accommodaties om te sporten;  

3 Vitale sport- en beweegaanbieders > Niet alleen georganiseerde verenigingen, ook individuen;  

4 Positieve sportcultuur > Normen en waarden;  
5 Vaardig in bewegen > Jeugd zo breed mogelijk opleiden om motorisch vaardig te worden;   

6 Topsport die inspireert > Topsport als promotor.  
  

Lokale sportakkoorden: Er zijn landelijk middelen vrijgemaakt voor het aanstellen van een sportformateur. 
Enkele gemeentes hebben al een sportformateur in dienst, andere volgen rond de zomer. De betrokken 

organisaties in een gemeente zijn zelf verantwoordelijk voor de samenwerking en de sportformateur kan 

daarbij tijdelijk helpen. Er is weinig uitvoeringsbudget. Het is niet nodig om alle zes de ambities lokaal in 
te vullen. Een te brede focus is zelfs eerder lastig voor een goede samenwerking en het bereiken van 

resultaten.  
 

Hoe kan je breder nadenken over aandachtspunten in je eigen vereniging? Deel je vragen en 

aandachtspunten met anderen. Mevrouw Willemstein geeft aan dat het goed is om breder na te denken 
over je vraag. Welke partijen binnen jouw gemeente zouden je kunnen bijstaan? Het is een 

maatschappelijke tendens dat mensen voor korte tijd betrokken willen zijn (voor een project, maar niet 
de eindverantwoordelijkheid voor meerdere jaren). Door met verschillende partijen bij elkaar te gaan 

zitten kun je vraagstukken delen. Denk naast (sport)verenigingen ook aan welzijns-, 

vrijwilligersorganisaties en woningcorporaties.  
 

De voorzitter stelt voor om over deze thematiek een workshop te geven tijdens de jaarlijkse Themadag 
van GSN. De heer Engelaar vult aan dat het interessant kan zijn om tijdens zo’n bijeenkomst te 

verkennen hoe het voor (kleine) clubs, die druk zijn met de dagelijkse dingen. Hoe het voor die clubs toch 
mogelijk is om in te stappen in het proces van het lokale sportakkoord.  

 

Mevrouw Huyser deelt haar ervaring met de ROC. Het is mogelijk om studenten te vragen en een soort 
minibestuur samen te stellen. Zij kunnen dingen oppakken voor de vereniging en tegelijkertijd nieuwe 

kennis opdoen.  
 

Mevrouw Robijn deelt haar ervaring en zorg wat betreft het aantal uren dat ze heeft besteed aan 

gesprekken met ambtenaren/sportformateur zonder zeker te zijn van de uitslag. Er is weinig budget 
binnen het sociaal domein en hoe kom je op de juiste plek binnen? Het advies van mevrouw Willemstein 



 
 

is om in te stekken bij de gemeenteraadsleden. Zij kunnen het onderwerp agenderen. Op dit moment 
wordt er met name geld uitgegeven aan specifieke doelgroepen, namelijk daar waar problematiek is 

geformuleerd.  

 
De heer Vugts merkt op dat gemeente ook graag exposure wil. Maak dus zichtbaar dat er geld vanuit de 

gemeente naar de vereniging is gegaan. Mevrouw Willemstein vult hierop aan dat het ook mogelijk is om 
aan de gemeente te vragen of iemand van communicatie daarbij kan helpen.  

 

 
4. Mededelingen / ingekomen stukken                      

Er zijn deze vergadering geen mededelingen of ingekomen stukken. 
 

5. Jaarrekening 2018            
De penningmeester licht de jaarrekening toe. Er zijn in het afgelopen jaar een veelheid aan projecten en 

(nieuwe)initiatieven uitgevoerd . Hierdoor werd GSN meer uitgedaagd om ondersteunende middelen te 
werven en meer te gaan ondernemen. Dat resulteerde in het instappen van middelgrote organisaties, 

maar uiteindelijk ook tot een bescheiden tekort.  

De inhoud staat bij het maken van keuzes voorop bij GSN, maar financieel wordt er wel altijd een vinger 
aan de pols gehouden.   

 
Mevrouw van Koningsbrugge vraagt of de bijdrage van NOC*NSF en FGS stabiel blijven? Dat is volgens 

de penningsmeester niet het geval. We gaan er in de ledenstaffel en bijbehorende subsidie steeds 5 tot 
10 % op achteruit de afgelopen jaren. Tegenover deze subsidiedaling staat dat de specifieke subsidies 

voor topsportprojecten juist stijgen in de afgelopen jaren.  Bij dat laatste moet worden aangetekend dat 

gesubsidieerde topsportprojecten altijd om substantiële (ca. 30%) eigen bijdragen vanuit de sportbond 
vragen. Het is dus een belangrijk aandachtspunt om algemene – vrij inzetbare-  middelen te vergroten en 

te behouden. GSN is missie-gedreven, maar de financiële uitdagingen die bij projecten komen kijken zijn 
ook een belangrijke overweging  bij het maken keuzes.  

 

Mevrouw van Koningsbrugge vraagt of er in een percentage aan te geven is welke middelen naar 
lichtverstandelijk gehandicapten gaat. De heer Engelaar antwoordt dat er bij GSN geen doelgroep-

begroting wordt gebruikt – we prijzen ons gelukkig met de bestaande solidariteit tussen een hele diverse 
groep leden. De penningmeester vult aan dat we wel goed in de gaten houden dat er aan alle diverse 

doelgroepen gedacht wordt en dat dure sportspecifieke projecten zo min mogelijk een beroep hoeven 
doen op middelen die we ook voor andere projecten kunnen gebruiken. Dit is nu in balans en dat houdt 

het bestuur in de gaten.  

 
Mevrouw Robijn vraagt op welke manier het mogelijk is om samen te werken om het concept van 

Parkinson.nl ook in andere regio’s te stimuleren. De heer Engelaar noteert om een afspraak te maken om 
verder te praten over dit onderwerp, en in bredere zin over chronisch zieken.  

De voorzitter stelt dat uit andere projecten blijkt dat sport als breed inzetbaar concept om mensen te 

helpen werkt. De penningmeester vult daarbij aan dat hoe meer mensen bereikt kunnen worden met 
gelijke middelen, hoe beter. De toegevoegde waarde van GSN staat op de agenda voor de strategische 

sessie met het bestuur op 27 september aanstaande.  
 

De heer Vugts uit zijn zorg dat voor topsport boccia en rolstoelrugby een steeds grotere eigen bijdrage 
wordt gevraagd en andere projecten daaronder kunnen leiden. Gaan er steeds meer algemene middelen 

naar deze twee sporten? De penningmeester geeft aan dat het tot nu toe is gelukt om extra middelen 

specifiek voor deze projecten te vinden. De verdeling van middelen wordt goed in de gaten gehouden. 
Om die reden moeten we soms ook nee zeggen tegen zowel projecten als toernooien. Tot nu toe gaan 

we alleen akkoord als het geen te grote druk geeft op de algemene middelen.  
 

 

 
 



 
 

6. Jaarverslag 2018            
Er zijn geen aanvullingen op het jaarverslag 2018.  

Het jaarverslag en de jaarrekening worden goedgekeurd.  

 
 

7. Mutatie bestuur 
Inge Claringbould heeft aangegeven haar functie als algemeen bestuurslid van Gehandicaptensport 

Nederland te willen neerleggen.  

 
Mevrouw van Koningsbrugge vraagt hoe het bestuur omgaat met werving van nieuwe bestuursleden. De 

voorzitter geeft aan dat de wervingsprocedure van de afgelopen keer geëvalueerd gaat worden en dat er 
daarna gestart gaat worden met de werving. Er zal gezocht worden naar een dienstbaar bestuurslid. We 

zoeken mensen die niet voor zichzelf komen, maar voor de zaak. Er is nog geen specifieke achtergrond 

waarnaar we op zoek zijn, maar we zullen in ieder geval ook zoeken naar iemand met affiniteit voor het 
onderwerp ledenservice, omdat dat aandachtsgebied bij mevrouw Claringbould lag. Mevrouw Willemstein 

vult aan dat de strategische sessie wellicht ook kan zorgen voor nieuwe aanpassingen en dat daarna naar 
specifiekere profielen gezocht kan worden. Uitgangspunten zijn een divers bestuur, dienstbaar zijn met 

interesse voor specifieke thematiek, het bezitten van competenties en de bereidheid die in te zetten voor 
de komende jaren, veranderbereid zijn en het leuk willen hebben met elkaar. De komende twee jaar 

zullen er vier vacatures uitgezet worden.   

 
 

8. Rondvraag      
Er wordt een vraag gesteld door de heer van Daalen: Er zijn vanuit de community vaak vragen om 

showdown naar een hoger niveau te tillen. Hoe staat GSN hierin? De heer Engelaar geeft aan dat wij ons 

wat betreft het onderwerp topsport houden aan de aanpak die sportbreed wordt gehanteerd. Showdown 
is geen Paralympische sport en de focus ligt primair op sportontwikkeling. Showdown komt vanwege de 

niet- Paralympische status niet aanmerking voor NOC*NSF topsport subsidies. Wij willen ons als 
sportbond desalniettemin hard maken voor sporters die zich door ontwikkelen. We gaan bijvoorbeeld wel 

naar het WK showdown. Hierin zoeken wij wel steeds naar een geschikte modus, zodat we ambitieuze 
sporters enerzijds niet los hoeven te laten en anderzijds zorgen voor financiële beheersing.  

 

De heer van Daalen stelt ook een tweede onderwerp aan de orde, namelijk over het deelnemen van 
ziende mensen aan toernooien. Er zijn in de showdown-community gesprekken over of dit wenselijk is of 

niet. Mag iedereen meedoen? De heer Engelaar antwoordt dat deze discussie in breder verband en ook 
internationaal wordt gevoerd. Op nationaal niveau is het vooral belangrijk wat de showdown-deelnemers 

hier zelf van vinden.  

 
Mevrouw Robijn dankt voor de mogelijkheid om lid te zijn van GSN.  

 
Mevrouw van Koningsbrugge stelt voor om de Themadag van 2020 tegelijkertijd te plannen met de 

Special Olympics Nationale Spelen 2020. De sportcampus in Den Haag is een geschikte locatie en 

organisaties zouden elkaar kunnen versterken. Mevrouw van Koningsbrugge voegt daar aan toe dat 
eventueel ook nog een samenwerking gevonden kan worden met het Gezondheidscongres van SO.    

 
 

9. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 12.40 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst.    

 

 
 

 
 

 

 



 
 

Besluiten 

Notulen 8 december 2018 goedgekeurd 

Jaarverslag 2018 goedgekeurd 

Jaarrekening 2018 goedgekeurd 

Decharge voor vertrek mevrouw Claringbould 

 

 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

1. 8 juni 2019  Inventarisatie samenwerking voor 

Kennisdag 2020 / nationale spelen  

Bureau GSN Najaar 2019  

2.     

3.     

4.     

5.     

 


