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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND 

14 december 2019  
 

 
Aanwezig 

Leden  
De Brug Groningen   S. van der Wal  
Gooise Sport en Recreatiestichting A. Huijser  
GSRS     G. Huijser 
Mobie Duck    A. Rothuizen   
Sportbelang SGK   F. van de Laar    
Z.T.T.V.     M. Molenaar     
Z.T.T.V.     J. Vile      
Budoschool Kai Sei    A. Janssen      
Budoschool Kai Sei    W. Moerman      
U.S.V. Hercules    C. Speksnijder  
Goalbalvereniging Waalwijk   V. Zegers 
Goalballvereniging Waalwijk   F. van de Krink  
 
Bestuur 
H. Suvaal    voorzitter 
M. Willemstein    secretaris 
J. Bartels    penningmeester 
E. ter Steege    bestuurslid 
 
Bondsbureau 
D. Engelaar    directeur Gehandicaptensport Nederland 
J. van Impelen     coördinator sport  
J. van der Hamsvoord   coördinator ledenservice  
 
Notulen 
J. van der Hamsvoord  
 

 
 

1. Opening 
1.1 Presentielijst  
 
De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 te splitsen. Bestuurslid Martine Willemstein neemt afscheid en 
bedankt het bestuur en de sportbond. De voorzitter dankt haar voor haar inbreng het afgelopen jaar. 
Onder agendapunt 7 stelt een nieuw bestuurslid zich aan de leden voor.   
 
De voorzitter licht toe dat Gehandicaptensport Nederland een groeiende organisatie is. Het 
meerjarenbeleidsplan is afgelopen en dit geeft de mogelijkheid om het jaarplan 2020 op een nieuwe 
wijze samen te stellen. In het jaarplan wordt nu uitgegaan van drie domeinen, namelijk GSN als 
multisportbond, als ledenservice-organisatie en als expert, die inspringt op witte vlekken en waar nodig 
samenwerkingen initieert en coördineert.  
Bocciaspeler Daniel Perez heeft zich gekwalificeerd voor de Paralympische spelen in Tokyo. Ook de 
investering in talentontwikkeling boccia begint zich uit te betalen; meerdere jonge sporters zijn 
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doorgestroomd tot het nationale team boccia. 
De huidige tijd en visie op inclusief sporten, vraagt van GSN om maatwerk en exclusieve aandacht waar 
nodig. Het bondsbureau licht dit in de presentatie verder toe aan de hand van enkele handicapspecifieke 
projecten.  
 
 
2.1 Verslag Algemene Ledenvergadering 8 juni 2019           
De heer van der Wal stelt een vraag over de inhoud van 27 september (de strategische sessie van het 
bestuur). De voorzitter licht toe dat de missie/visie van GSN ongewijzigd blijft. De bond bekijkt inclusief 
sporten vanuit de autonomie, specifieke behoeften en keuzevrijheid van de sporter zelf. Dit houdt in dat 
er exclusieve aandacht moet zijn voor alles wat daarvoor nodig is. De rol van GSN als specialist wordt 
zwaarder. Twee van de drie domeinen uit het jaarplan, namelijk de sportbond en het ondersteunen van 
verenigingen zijn doorlopend. In de rol van specialist werkt GSN aan witte vlekken en dit alles samen met 
anderen.  
De heer van der Wal geeft aan dat dit zijns inziens een goede ontwikkeling is. Het vangnet moet blijven 
bestaan. Sportbond,  ledenservice en specialist zijn goede uitgangspunten. Het bestuur mag de leden / 
ALV ook meer betrekken in deze nieuwe koers.  
 
Reactie op pagina 2: de heer van der Wal stelt dat Special Olympics geen korting geeft aan sporters die 
niet tot de sporten van de bond behoren.  De heer van der Wal vraagt om dit punt toch blijvend onder 
de aandacht te brengen bij SON, omdat hij het niet eens is met deze regel. De heer Engelaar vult aan dat 
dit niet alleen geldt voor GSN, maar het een algemene regel is. De sporters vanuit de zwembond krijgen 
bijvoorbeeld ook geen korting voor bocce.  
 
Wat heeft de evaluatie van de werving van nieuwe bestuursleden opgeleverd? De voorzitter licht toe dat 
uit de evaluatie naar voren kwam dat werven via een bureau niet ideaal is gebleken. De kandidatenlijst 
die destijds is ontvingen, was niet voldoende. Het bestuur wil dichter op de werving zitten. We gaan 
daarom via eigen kanalen en relaties werven.   
 
    
2.2 Actiepuntenlijst Algemene Leden Vergadering 8 juni 2019          
GSN gaat een kennisbijeenkomst voor MATP organiseren tijdens de Nationale Spelen in Den Haag.  
Mevrouw van de Laar vult aan dat er tijdens de Nationale Spelen ook een congres is voor huisartsen en 
dat het thema gezondheid wordt uitgelicht. Wellicht kan GSN daarbij aanhaken? 
 
De nieuwe data voor de ALV worden vastgesteld. De volgende voorjaars-ALV wordt georganiseerd in 
Den Haag tijdens de Nationale Spelen, namelijk op zaterdag 13 juni. De presentatie op de agenda kan 
wellicht worden ingevuld door Special Olympics.  
 
Nieuwe datum Themadag staat gepland op woensdag 18 maart 2020. Het bureau gaat kijken of een 
aantal van de thema’s ook herhaald kunnen worden tijdens de ALV of een andere dag in het weekend.  
 
Het verslag en de actiepuntenlijst van de vorige ALV worden goedgekeurd.  
 
 
3. Presentatie  
De heer Engelaar presenteert kort de actuele punten uit het nationale sportakkoord. De structuur 
waarin nu lokaal gewerkt wordt is als volgt: Een gemeente stelt een sportformateur aan die plannen 
maakt voor de komende periode. De lokale sportadviseur gaat met de lokale organisaties en plannen 
aan de slag. Hij of zij spreekt met de lokale verenigingen, maar alleen als zij zelf aan tafel zitten. De 
oproep die het bondsbureau daarom doet, is helder; zorg dat je op tijd aan tafel zit en sluit je aan bij de 
overleggen van het lokale sportakkoord in jouw gemeente.  
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Mevrouw van de Laar vult aan dat zij ook sportformateur is en dat er uitvoeringsbudget is voor de 
gemeentes voor de komende twee jaar. De ideeën aan deze tafels kunnen dus mogelijk ook financiering 
ontvangen.  
 
De heer Engelaar licht verder nog in zijn presentatie toe dat het oprichting van het Centrum Veilige Sport 
Nederland een goede keuze is geweest. Per maand komen er veertig nieuw dossiers binnen. In 70 
procent van deze zaken gaat het om grensoverschrijdend gedrag, het merendeel seksueel van aard. 
Door de groei aan meldingen zijn er extra medewerkers voor meldingen en ondersteuning voor 
preventie (VOG) voor clubs aangesteld. Neem contact op via centrumveiligesport.nl/contact.  De leden 
kunnen ook terecht bij GSN. Er is een vertrouwenscontactpersoon waar leden contact mee op kunnen 
nemen of ze kunnen anoniem een melding maken via de website (SpeakUp). Daarnaast gaat GSN de 
VCP’ers van leden actief op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het gebied van veilige 
sporten en een positieve sportcultuur.  
 
De heer van de Wal vertelt dat De Brug Groningen 10 VCP’ers heeft aangesteld. Is het een mogelijkheid 
dat deze mensen aansluiten bij het netwerk van GSN en kennisdelen? Het bondsbureau neemt contact 
op en zal de VCP’ers op de hoogte brengen.  
De penningmeester stelt dat we dit onderwerp zeker bij (kleine) clubs zonder VCP’er onder de aandacht 
moeten krijgen. Het bondsbureau pakt dit op.  
 
Voor het aanvragen van een VOG kun je hulp krijgen van het Centrum Veilige Sport. Zorg dat je de VOG 
zorgvuldig en consequent voor iedereen aanvraagt.  
 
De heer van Impelen geeft een presentatie over een enkele handicapspecifieke 
stimuleringsprogramma’s. De samenwerking met andere partners is hierbij essentieel.  
MATP is een beweegprogramma voor de ernstig meervoudig beperkte doelgroep (EMB). GSN ontwikkelt 
samen met SO een starterspakket en bouwt een relatie op met zorginstellingen, waar het 
beweegprogramma uitgevoerd kan worden.  
Zichtbaar Sportief is een samenwerkingsverband met partners voor de visueel beperkte doelgroep. 
Afgelopen jaar zijn er twee multisportdagen georganiseerd en ook komend jaar worden er twee 
ingepland. Belangrijk is de nazorg van deelnemers wat betreft het vinden van een geschikte vereniging. 
Ook dit doet GSN samen met (lokale) partners.  
In 2020 start GSN met een nieuwe uitdaging, namelijk het integreren van dovensporten bij reguliere 
sporten, de dovensportbond ondersteunen naar een kennisorganisatie en het opstarten van een 
samenwerkingsverband voor deze doelgroep, vergelijkbaar met de werkwijze van Zichtbaar Sportief.  
 
De heer van de Wal vraagt of het mogelijk is om inzichtelijk te maken welke partijen wat doen in de 
gehandicaptensport? Dit is een aandachtspunt voor de komende jaren, maar het bestuur stelt dat een 
definitief overzicht lastig te geven is, omdat het veld in ontwikkeling en verandering blijft.  
 
De heer Engelaar licht nog toe dat er met alle samenwerkingspartners zo duidelijk mogelijk afspraken 
worden gemaakt. Soms zijn projecten/activiteiten het meest kansrijk om het via een bepaalde 
organisatie te doen. Zo is SON aangesloten bij de internationale organisatie en hebben daardoor kennis 
en kracht uit het internationale programma.  
Mevrouw Zegers vraagt wat Special Olympics precies doet. De heer Engelaar geeft aan dat de 
Nederlandse organisatie voortkomt uit een internationale, met als herkomst de Verenigde Staten. Ze 
organiseren events voor sporters met een verstandelijke beperking. Onder andere door de selectie van 
Nederlandse sporters voor de internationale spelen en ze organiseren met partners de regionale- en 
nationale spelen.  
 
 

https://centrumveiligesport.nl/contact
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4. Mededelingen / ingekomen stukken  
Geen  
 
 
5. Jaarplan 2020      
De voorzitter vertelt dat het bestuur 2020 gaat benutten om de strategische koers goed op papier te 
krijgen, zodat deze in de ALV van juni kan worden voorgelegd.  
 
De heer van de Wal heeft een vraag over bladzijde 5. Wat is de sportpiramide? Is het niet mogelijk om 
daar ook de partners in zichtbaar te maken? De voorzitter beantwoordt dat de partners die we al 
kennen, inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Er zullen ook nieuwe partners bij komen in de loop van de 
tijd. De heer Engelaar vult nog aan dat in de piramide alle fases/lagen goed verzorgd moeten zijn. Van de 
basis tot de top. Waarbij de top niet voor iedere sport daadwerkelijke topsport is. Ook de 
landschapskaart gaan we updaten en weer zichtbaar maken. Daarbij is het goed om te weten dat GSN 
niet kijkt met de bril van eigenaarschap, maar vanuit de gezamenlijke resultaten/doelen die we willen 
ondersteunen. Mevrouw Zegers en de heer van de Wal beamen dat het duidelijk moet zijn wat de 
positie van GSN is, wie de dwarsverbanden in de piramides zijn en waar de leden moeten zijn met hun 
vragen? 
 
Mevrouw Zegers merkt op dat blindenvoetbal niet terugkomt onder de activiteiten in het jaarplan. De 
sport komt terug in de doorontwikkeling van de sporten voor visueel beperkten. De heer van Impelen 
licht nog kort toe hoe de huidige stand van zaken is. Blindenvoetbal wordt nu alleen nog bij Ajax (via 
Only Friends) in Amsterdam gespeeld. De instuifdagen bij lokale verenigingen kwamen niet van de 
grond. Op basis van adviezen uit België en Engeland is er nu gekozen om de sport verder te ontwikkelen 
bij BVO’s, betaalde voetbalclubs. Er zijn gesprekken gepland. Op de langere termijn kunnen er dan ook 
wedstrijden worden gespeeld tussen de verschillende clubs, maar er is nu nog geen volume.  
 
De leden stemmen in met het jaarplan.  
 
 
6. Begroting 2020, inclusief vaststelling contributiegelden en bijdrage spelerskaarten 
De penningmeester geeft een korte toelichting op het nieuwe voorstel voor het proeflidmaatschap. 
Sporters die lid worden zijn de eerste drie maanden kosteloos lid. Deze regel zorgt soms voor 
onbedoelde effecten. Het voorstel van het bestuur is nu om voor de eerste drie maanden 
proeflidmaatschap een bedrag van 5 euro in rekening te brengen. Zodra het lidmaatschap langer duurt 
dan drie maanden wordt het  lidmaatschapsbedrag omgezet naar de reguliere jaarcontributie (€ 9,65). 
Een sporter kan slechts eenmalig proeflid zijn.  De sportbond gaat komend jaar meerdere varianten van 
het lidmaatschap bekijken, zoals bijvoorbeeld een premium variant met enkele extra’s. Deze aanpassing 
loopt daar alvast op vooruit.  
 
De ALV stemt in met deze aanpassing.  
 
De penningmeester licht enkele punten toe uit de begroting voor 2020. De contributie en de kosten voor 
de spelerskaarten blijven in 2020 gelijk aan 2019. Veel fondsen geven maximaal 70% voor een project. 
Als GSN nieuwe plannen en projecten ontwikkelt, creëren we in het begin vaak een nieuwe uitdaging/te 
kort. Hierdoor ontstaat soms een rem op nieuwe projecten. De enige sponsor tot nu toe is TeamNL dat 
specifiek verbonden is aan de topsportprogramma’s van GSN. GSN ontvangt vanuit Team NL tot 2022 
50.000 euro per jaar.  
 
Het bedrag dat GSN ontvangt van het Fonds Gehandicaptensport wordt bepaald op basis van een 
verdeelsleutel van het fonds. Er komt een nieuwe analyse of het bedrag dat GSN ontvangt nog in 
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verhouding staat tot het aantal activiteiten van GSN. GSN gaat deze analyse met vertrouwen tegemoet.  
 
Mevrouw van der Laar vraagt hoe het komt dat de overige inkomsten stijgen en zo ja, wat hiervoor de 
strategie is. De penningmeester beantwoordt dat de inkomsten van onder andere fondsen die nog niet 
zeker zijn, onder overige inkomsten vallen. We hebben een budget opgenomen om een werkbare 
strategie te gaan ontwikkelen voor extra inkomsten.  
 
De heer van de Wal vraagt wat de kosten zijn voor personeel? De penningmeester beantwoordt dat de 
personele kosten nu geen aparte post zijn, omdat sommige kosten vast zijn en andere juist tijdelijk. Deze 
vallen daarom onder de betreffende projecten. De personele kosten staan wel apart in de jaarrekening. 
 
De begroting, spelerskaarten en contributie worden vastgesteld. De ALV is akkoord.  
 
 
7. Samenstelling bestuur  
De voorzitter licht toe dat er een nieuw bestuurslid is gevonden. Mevrouw Marja Spreij heeft zich 
voorgesteld in een brief (als vergaderstuk verzonden) en in verband met een al eerder geplande 
vakantie, heeft het nieuwe bestuurslid een videoboodschap gemaakt. Mevrouw Spreij stelt zich op deze 
wijze aan de leden voor.  
 
De ALV gaat akkoord met de toetreding van Mevrouw Spreij als nieuw bestuurslid van GSN. De 
voorzitter brengt de felicitaties over.  
 
 
8. Rondvraag      
De heer van de Wal vraagt of we de data voor de volgende ALV’s kunnen vastleggen? Dat gebeurt direct, 
namelijk:  

- 13 juni 2020 in Den Haag (tijdens Nationale Spelen van Special Olympics)  
- 12 december 2020  

 
Mevrouw Rothuizen vraagt wat budosport is en wat de doelgroep is? 
De dames Janssen en Moerman lichten toe dat daaronder onder andere karate, judo, jodo (met houten 
stokken) en kickboksen vallen. Bij de stichting zijn alle doelgroepen welkom en de verschillende 
doelgroepen (zowel visueel beperkt als verstandelijk beperkt) sporten samen. De voorzitter vult aan dat 
deze organisatie een mooi voorbeeld is van inclusief sporten. De organisatie is lid van de karatebond, ze 
zijn een commerciële sportschool en daarnaast dus ook lid van GSN. Wellicht kunnen andere 
organisaties hiervan leren? Wat kunnen we voor elkaar betekenen?  
 
Mevrouw Rothuizen vraag of het nieuwe bestuurslid mevrouw Spreij in de plaats van mevrouw 
Claringbould is gekomen? De voorzitter licht toe dat de rol van voorzitter en penningmeester vast staan. 
De andere portefeuilles worden komend jaar weer verdeeld. Er wordt namelijk ook nog gezocht naar 
een vijfde bestuurslid en de termijn van de voorzitter loopt volgend jaar af. De werving van nieuwe 
bestuursleden blijft een aandachtspunt.  
 
 
9. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 12.27 uur.  
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Besluiten 

Notulen 8 juni 2019 goedgekeurd 

Jaarplan 2020 goedgekeurd 

Aanpassing proeflidmaatschap goedgekeurd 

Begroting 2020 goedgekeurd 

Nieuw bestuurslid Mevrouw (Marja) Spreij instemming  

Nieuwe data ALV: 13 juni 2020 en 12 december 2020  

 
Actiepunten 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

1. 14 december 
2019 

Contact de heer van de Wal voor VCP’ers  GSN Januari 2020 

2. 14 december 
2019 

Clubs zonder VCP’ers: hoe gaan we die 
bereiken en op de hoogte houden? 

GSN Januari 2020 

3. 14 december 
2019 

Personele kosten ook in begroting Penningmeester December 
2020  

 
 


