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1.   Opening  
Mevrouw Spreij opent de vergadering. Een speciaal woord voor bestuurslid mevrouw Molenaar die 
afwezig is bij deze vergadering vanwege haar gezondheid. De voorzitter wenst haar namens bestuur en 
bureau veel sterkte met het herstel in de komende periode.  
 
Oorspronkelijk was het plan om de ledenvergadering weer fysiek te houden en te combineren met de 
Special Olympics Nationale Spelen in Twente. Toch hebben de voordelen van digitaal vergaderen ditmaal 
nog de doorslag gegeven. De mogelijkheden van een fysieke koppeling van de ALV met (side)events 
worden in de toekomst per gelegenheid bekeken.   
 
1.1 Presentielijst  
Mevrouw van Malestein leest de namen voor van de leden die zich hebben aangemeld.  
 
2.1 Verslag Algemene Ledenvergadering 11 december 2021   
De heer van der Wal vraagt naar de deelnamebijdrage voor de evenementen van Special Olympics. 
Mevrouw Spreij stelt voor om in gezamenlijkheid het gesprek met het bestuur van Special Olympics te 
gaan voeren. De heer van der Wal neemt de uitnodiging aan en vindt het fijn dat dit wordt opgepakt.  
   
2.2 Actiepuntenlijst Algemene Leden Vergadering 11 december 2021   
Mevrouw van Spreij neemt de actiepuntenlijst door:   

• Strategische verkenning: De strategische verkenning loopt. Later in de vergadering komen we 
hierop terug.  

• Afscheid Annie Jacobs tijdens een competitietoernooi boccia: Een formeel afscheid was niet 
nodig. Een grote bos bloemen is opgestuurd en met dank in ontvangst genomen.  

• Toelichting bij de begroting: Er is een verdiepende  uitleg gegeven aan de deelnemers van de 
vorige ledenvergadering. De heer Vernooij vult aan dat er twee keer per jaar een financieel 
bericht zal worden  verstuurd met nadere toelichting op de begroting en/of een tussentijdse 
weergave van de stand van zaken m.b.t. financiën.  

• Aangepaste Statuten voorleggen: De statuten dienen de worden aangepast vanwege nieuwe 
regelgeving (WBTR en anti-doping). Beide onderwerpen worden in de komende maanden 
tegelijkertijd aan de notaris voorgelegd zodat de statutenwijzigingen in december gezamenlijk 
aan de leden kunnen worden voorgelegd.  

• Oproep strategische gesprekken: Er zijn diverse gesprekken gevoerd met verschillende leden. 
 
3. Mededelingen / ingekomen stukken  
Geen mededelingen of ingekomen stukken.  
                
4. Stand van zaken  

• Bestuur GSN 
Mevrouw Spreij geeft aan dat de afgelopen weken met diverse vertegenwoordigers van lid-organisaties 
gesprekken zijn gevoerd om te inventariseren voor welke vraagstukken leden staan en hoe de sportbond 
daarbij zou kunnen ondersteunen. De gesprekken hebben veel informatie opgeleverd die concreet kan 
worden benut ten behoeve van aangescherpt beleid. In de volgende ledenvergadering zal de nieuwe en 
meer uitgebreide versie van de strategische koers aan de leden worden gepresenteerd.  
 
Meneer Vernooij vult aan dat het mooie gesprekken met verschillende soorten verenigingen zijn 
geweest. Kleine en grotere verenigingen, groeiende verenigingen maar ook verenigingen die worstelen 
met het behoud van hun leden en vrijwilligers, geldstromen en gemeentebeleid.  



 

 
 
De gesprekken met leden zijn waardevol en zullen in deze opzet voortgezet worden.  
 
Sportbond GSN algemeen / Bondsbureau 
De heer Engelaar licht toe: 

• De ledenaantallen zijn in de gehele sport een groot probleem, sport breed is er sprake van 
tientallen procenten ledenverlies. Wel verschilt dit per sport en sportbond. Bij GSN is na een 
ledendaling nu weer voorzichtig een stabilisatie in het ledenaantal te zien. De hoop is dat 
mensen de weg naar de vereniging weer langzaam terug weten te vinden na de coronatijd. 

• Het contract met de huidige leverancier van de ledenadministratie loopt eind 2022 af. Op dit 
moment zijn er gesprekken met verschillende partijen voor een nieuwe leverancier. Er wordt 
gezocht naar een ledenadministratie  die meer kan bieden dan dat we nu hebben; een 
ledenadministratie waar ook clubs meer aan hebben. Dit onderwerp zal in de ledenvergadering 
van december aan de orde komen.  

• Begin augustus wordt een groot boccia toernooi in Nederland georganiseerd: de World Boccia 
Challenger in Veldhoven. Naast het wedstrijdprogramma zullen ook diverse side-events worden 
georganiseerd. Deze hebben niet alleen betrekking op boccia, maar ook breder op de 
gehandicaptensport als geheel. 

• De sportbond ontwikkelt zich steeds meer als praktijk- en handicap specifieke expertorganisatie. 
Zo wordt dit jaar hard gewerkt aan verschillende opleidingsproducten. De verwachting is dat er 
in het loop van dit jaar en 2023 een aantal E-learnings opgeleverd gaan worden. Niet zozeer 
sport-specifiek, meer handicap- en thema specifiek.  

• Digitale toegankelijkheid. De wetgeving is inmiddels aangescherpt: in de komende jaren 
worden, zeker in de non-profit sector, organisaties verplicht om aan de minimale digitale 
toegankelijkheidseisen te voldoen. Dit is ook een belangrijk aandachtspunt voor clubs. GSN 
heeft aanbod ontwikkeld om organisaties hierbij te helpen en wil ook gaan bekijken hoe  clubs 
hierin richting gegeven kan worden. 

• Ongehoord Sportief en Zichtbaar sportief: Met de ondersteuning van het Bartimeus fonds wordt 
dit jaar gewerkt aan een project voor ouderen met een visuele beperking.  Voor Ongehoord 
Sportief wordt met VWS en NOC*NSF overlegd hoe dit project, ook na 2022, vervolgd kan 
worden en GSN haar rol ten behoeve van het sporten met een auditieve beperking kan 
voortzetten.  

 
Mevrouw Spreij geeft aan dat de diversiteit en veelheid van de dingen die GSN doet ook in deze 
projecten naar voren komt. Het is belangrijk de samenhang van projecten te blijven bewaken en waar 
mogelijk te vergroten.   
 
5. Jaarrekening 2021           
De heer Vernooij geeft aan dat de jaarrekening is opgesteld en gecontroleerd door de accountant. Er 
waren geen opmerkingen. Voor 2021 was een ambitieuze begroting opgesteld. Door corona konden 
helaas niet alle activiteiten uitgevoerd worden en zijn een aantal activiteiten (en gelden) doorgeschoven 
naar 2022.  In 2021  is een klein positief resultaat behaald en in 2022 zijn er voldoende middelen om  de 
geplande activiteiten te kunnen uitvoeren.  
 

➢ De jaarrekening 2021 wordt goedgekeurd door de aanwezigen.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
6. Jaarverslag 2021             
Mevrouw Spreij vraagt naar opmerkingen of vragen over het verslag.  
 
De heer van der Wal geeft aan dat er in het jaarverslag niets over grensoverschrijdend gedrag is 
opgenomen. Juist in deze tijd en bij onze doelgroepen een belangrijk onderwerp. De heer Engelaar geeft 
aan dat grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een beperking voor GSN een  belangrijk thema 
is. In het rapport Commissie de Vries (2017) komt naar voren dat er meer onderzoek nodig is. Mevrouw 
Lotterman heeft in 2020/2021 bij GSN onderzoek gedaan naar vormen van grensoverschrijdend gedrag 
in de gehandicaptensport. Na haar onderzoek is zij aan GSN verbonden gebleven als 
vertrouwenscontactpersoon en aanjager richting leden en andere sportbonden. Eén van de conclusies 
uit haar onderzoek was dat er nog meer aandacht nodig is voor dit specifieke thema in relatie met 
gehandicaptensport. Daarom zijn gesprekken met VWS en NOC*NSF gevoerd met de conclusie dat er 
inderdaad een vervolg moet komen. Het vervolgonderzoek is in gang gezet door het Mulier Instituut en 
de Universiteit van Utrecht (oud-bestuurslid mevrouw Claringbould is hierbij ook betrokken). Er wordt 
vooral  cultuuronderzoek gedaan. In het onderzoek is specifieke aandacht voor de rol van de  
‘omstanders’ en de cultuur binnen een vereniging die wel/niet bijdraagt aan een veilig klimaat voor 
mensen met een beperking.   
 
Los van het initiëren van onderzoek heeft GSN  de ambitie dat elke vrijwilliger een VOG heeft. Vroeger 
werd dit vaak gezien als het ‘lastig vallen’ van de club of de desbetreffende vrijwilliger. Tegenwoordig, 
ook door de aandacht in de media, wordt gelukkig meer en meer begrepen dat het een kwestie van 
‘hygiëne’ is, een onderdeel van de basiszaken waar een vereniging gewoon aan moet voldoen.  
 
De heer van der Wal doet de aanbeveling om de aandacht voor het thema en de bijbehorende acties 
structureel mee te nemen in de beleidsprocessen.  Mevrouw Spreij sluit zich hierbij aan en zegt toe dat 
het onderwerp structureel wordt meegenomen in jaarverslagen en jaarplannen voor zover dat al niet 
het geval is.   
 
De heer Huiskes vraagt zich af hoe het gaat wanneer een nieuw initiatief of nieuwe sport geïntroduceerd 
wordt. Neemt GSN hierin het voortouw? De heer Engelaar geeft aan dat dit op verschillende manieren 
kan. Soms gaat het bij een nieuwe sport om het introduceren in Nederland van een al bestaande sport in 
het buitenland. Het klassieke denken in bestaande takken van sport is echter niet heilig. Je kunt 
bijvoorbeeld ook kijken naar sporten die nieuw bedacht worden en meer zijn afgestemd op de (huidige) 
behoeften van mensen. Een voorbeeld is de AmiGo/voetbalschieter. De voetbalschieter is een 
technische vinding die vanuit een ontwerper is ontstaan, met als doel om voetbal ook voor mensen in 
een rolstoel mogelijk te maken. Met GSN wordt nu bekeken hoe de sportbond kan helpen om op basis 
van deze nieuwe vinding vernieuwend sportaanbod op te zetten. Het kan dus op verschillende 
manieren. Als er goede ideeën zijn, is het altijd mogelijk een gesprek te voeren. 
 
 

➢ Het jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd door de aanwezigen.  
 
7. Rondvraag      
De heer Huiskes vraagt of er knowhow is over het aanschrijven van fondsen als je als club nieuwe 
initiatieven wilt starten. Mevrouw Spreij geeft aan dat die knowhow er zeker is. Onderdeel van de 
service van de sportbond is mede dat lid organisaties waar mogelijk worden ondersteund met kennis en 
kunde. De voorzitter moedigt clubs aan vooral contact op te nemen met het bondsbureau en vragen 
zoals deze voor te leggen en te bespreken met elkaar.   



 

 
 
 
 
8. Sluiting  
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor ieders aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.  
 
 
 
 
Besluiten 
  

Notulen ALV 12 juni 2021 goedgekeurd 

Jaarrekening 2021 goedgekeurd 

Jaarverslag 2021 goedgekeurd 

 

 
Actiepunten 
  

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

1. 11 december 2022 Aangepaste statuten voorleggen 
(anti-doping + WBTR) 

Bureau/bestuur 11 december 2022 

2.  11 juni 2022 Plan strategische koers toekomst   Bureau/bestuur 11 december 2022 

3 11 juni 2022 Presenteren nieuwe 
ledenadministratie  

Bureau 11 december 2022 

     

     

 


