VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND
13 JUNI 2020 (digitaal i.v.m. coronamaatregelen)
Aanwezig
Leden
Goalball vereniging Waalwijk
GSVA
Sportvereniging Haag88
Sportvereniging Haag88
Sportbelang SGK
Gehandicapten Sport Club Emmen
Mobie Duck
Mobie Duck
De Brug Groningen
Showdown Zeist
Showdowngroep H.S.Z. Nieuwegein
ASV Vizier
ASV Vizier
GSV De Sleutels
GSV De Sleutels
Kai Sei No Limits
Bredase Invaliden Sport Organisatie’65

M. van Beijnen
F. van den Broek
T. Smit
A. Hendriks
S. van Koningsbrugge
J. Muilwijk
A. Rothuizen
A. Schilling
S. van der Wal
M. Molenaar
B. Wolloe
P. de Lange
J. van Teeffelen
M. Zwart
U. Piechmick
A. Kraaijenbrink
J. Smit-Dunk

Bestuur
H. Suvaal
J. Bartels
E. ter Steege
M. Spreij
M. Molenaar

voorzitter
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
voorgesteld als nieuw bestuurslid

Bondsbureau
D. Engelaar
J. van Impelen
J. van der Hamsvoord
F. van Lin
R. de Haas

directeur
projectleider/coördinator
coördinator ledenservice en communicatie
sportontwikkeling
trainer-coach boccia

Notulen
J. van der Hamsvoord

1

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 eerste digitale vergadering. De aanwezigen gaan akkoord met de
manier van stemmen via hand opsteken of via de chat. De aanwezigen wordt gevraagd of ze hun
ervaring met digitaal overleg willen delen, zodat we hier wellicht in de toekomst vaker gebruik van
kunnen maken. Niet voor de ALV, maar misschien voor andere overleggen en contact.
De presentielijst wordt doorgenomen door de voorzitter.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een voorwoord. “Sinds begin maart ligt de sport stil, pas
sinds een paar weken staan de deuren weer op. Voor de gehandicaptensport is er extra
voorzichtigheid om weer te starten. Maar het sociale isolement moeten we zien te voorkomen. Wij
ondersteunen de clubs daar graag bij. De precieze (financiële) consequenties van de coronacrisis zijn
nog lastig in te schatten. We vragen u daarom uw zorgen en ervaringen met ons te blijven delen.
De afgelopen jaren heeft GSN een solide beleid gevoerd en reserves opgebouwd waardoor we een
stootje kunnen hebben. Het bestuur heeft de afgelopen periode de tijd genomen om de visie en
missie opnieuw onder de loep te nemen; De missie en visie blijven stevig overeind staan. Inclusief
gaat over gelijkwaardigheid, eigen regie en kwaliteit van leven voor iedereen. Het wordt in deze tijd
juist duidelijk dat we meer gemeenschappelijk hebben, dan dat we van elkaar verschillen.
Verder ligt er sinds 2017 het rapport van Commissie de Vries. Eén van de uitkomsten van dit rapport
was dat mensen met een beperking een groter risico lopen, echter de steekproef was te klein en de
groep te divers om harde conclusies te trekken. GSN gaat samen met NOC*NSF en de Vrije
Universiteit van Amsterdam een aanvullend onderzoek starten naar de aard en vormen van
grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport.
In deze vergadering wordt verder de koers van GSN besproken. Aan ambitie is geen gebrek, maar het
bestuur wil de balans bewaken tussen financiële haalbaarheid en visie. We willen namelijk een
gezonde sportbond blijven”.
De voorzitter vraagt aan mevrouw van Koningsbrugge om een korte terugblik te geven op de digitale
bijeenkomst van Special Olympics als vervanging voor de Nationale Spelen die ditzelfde weekend in
Den Haag zouden hebben moeten plaatsvinden.
Mevrouw van Koningsbrugge vertelt dat ze vanuit haar rol om de Nationale Spelen in Den Haag te
organiseren gisteren op een alternatieve (digitale) wijze toch contact heeft gehad met de doelgroep.
‘Unified Moves’ was een mooie avond in goede samenwerking met Special Olympics. De wethouder
heeft akkoord gegeven op het doorgaan van de Nationale Spelen in Den Haag op 11 tot en met 13
juni 2021. De voorzitter stelt voor om de ALV van GSN op zaterdag 12 juni 2021 in Den Haag te
organiseren.

2.1 Verslag Algemene Ledenvergadering 14 december 2019
De heer van der Wal merkt op dat er geen paginanummering staat (aanvullend: Paginanummering is
toegevoegd). De heer van der Wal vindt dat bij punt 2.1 zijn opmerking niet geheel is overgenomen:
GSN wordt niet erkend als sportbond en hierdoor geen recht heeft op de korting. Op deze manier zit
er ongelijkheid in. De heer Engelaar reageert dat Special Olympics vasthoudt aan de opsplitsing van
verantwoordelijkheden sinds de organisatorische integratie. Dat betekent dat je alleen korting krijgt
voor de sporten waar de sportbond - waarbij je als sporter bent aangesloten- verantwoordelijkheid
voor draagt. De heer Van der Wal vraagt GSN nogmaals het verzoek bij Special Olympics Nederland
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neer te leggen om deze ongelijkheid op te heffen.
De heer van der Wal wil graag een beeld krijgen van wat de verschillende partijen in het veld doen,
zoals Special Olympics, Fonds Gehandicaptensport, Special Heroes. Is het mogelijk om dit
sportlandschap in beeld te brengen? De voorzitter vult aan dat het mogelijk is om in kaart te brengen
met wie wij allemaal te maken hebben. De heer Engelaar voegt toe dat bij de volgende vergadering
een verdiepende stakeholdersanalyse zal worden gepresenteerd.
De heer van der Wal vindt dat GSN zich duidelijker mag profileren. De voorzitter sluit hierop aan dat
we later in de vergadering terugkomen op dit onderwerp. Er wordt in ‘de vrije ruimte’ zoals we die
genoemd hebben, letterlijk ruimte gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen en profilering.
De heer van Beijnen geeft aan dat voor hem als visueel gehandicapte het lastig is om met de chat te
werken. GSN zal voor een eventueel volgend overleg kijken hoe dit op een andere manier kan.
Mevrouw van Koningsbrugge vult aan op de eerdere opmerking van de heer van der Wal m.b.t. de
deelnamekosten voor SON events dat er geen onderscheid zou moeten zijn tussen sportbonden en
sporten. De kortingen geven ruis en worden niet als rechtvaardig ervaren.

2.2 Actiepuntenlijst Algemene Leden Vergadering 14 december 2019
Mevrouw van der Hamsvoord licht toe dat in de maandelijkse ledenmail aandacht besteed wordt aan
het thema veilige sportomgeving en grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is er ook aandacht voor
het thema via de homepage en social media. De lijst met VCP’ers is aangevuld.
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Presentatie Stand van zaken m.b.t. Corona
Mevrouw van der Hamsvoord geeft een korte presentatie over de communicatie richting leden die
sinds de coronacrisis is opgepakt. Door de landelijke overheidsmaatregelen kwamen
sportwedstrijden, trainingen, evenementen, en ook de horeca en het onderwijs tot stilstand. Voor
GSN hield dat onder andere in dat de Themadag van 18 maart 2020 afgelast moest worden en ook
alle sportactiviteiten geannuleerd zijn.
Gehandicaptensport Nederland heeft naar aanleiding van het coronavirus én de coronamaatregelen
haar communicatie aangepast. Sinds 22 maart worden de leden via de website, ledenmail en social
media op de hoogte gehouden van onder andere de consequenties van de coronamaatregelen,
alternatieve (digitale) sportactiviteiten en adviezen voor sporten op 1,5 meter afstand. Uitgebreide
informatie is over dit alles terug te vinden in het nieuwsarchief op
https://www.gehandicaptensport.nl/actueel/nieuws.
De heer de Lange vraagt zich af wanneer de data voor de vervangende boccia toernooien (in plaats
van de competitie) bekend gemaakt worden. Mevrouw van Lin reageert dat de bevestiging van deze
data snel zal komen. Daarnaast vraagt de heer de Lange hoe de vorige technische commissie boccia
formeel bedankt gaat worden voor hun inzet. De heer Engelaar geeft aan dat er op gepaste wijze
tijdens een eerstvolgend toernooi afscheid genomen zal worden.
De heer van de Broek stelt een vraag over het vervoer van mensen met een beperking, met name
met betrekking tot de regels voor het gebruik van een (eigen) rolstoelbus. Het bureau zal de
richtlijnen van het RIVM m.b.t. deze vraag checken. De heer van Beijnen vult aan dat de regiotaxi op
dit moment alleen nog gebruikt mag worden voor noodzakelijke ritten. Daar valt sport niet onder.
Hopelijk wordt dit per 1 juli aangepast.
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De heer Molenaar stelt een vraag over het showdown-aanbod tijdens de Multisportdag op 26
september. Mevrouw van Lin vult aan dat op dit moment nog niet alle sporten bekend zijn. Er is
contact met een showdown-vereniging, dus die sport zal waarschijnlijk wel worden aangeboden op
de multisportdag voor mensen met een visuele beperking.
De heer van Beijnen licht toe dat er in Waalwijk inmiddels gestart is met goalball-trainingen. Zij
hebben de ruimte gekregen van de gemeente met inachtneming van verschillende protocollen.

4. Mededelingen / ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

5. Jaarrekening 2019
De penningmeester licht toe dat de jaarrekening een tekort laat zien. We hebben dat dit jaar zien
aankomen. Dit heeft te maken gehad met eenmalige kosten en er is bewust gekozen om een deel van de
reserves daarvoor te gebruiken. Het is alleen niet gelukt om deze kosten te dichten met sponsoren.
Verder zijn er geen zaken die er vanuit het penningmeesterschap uitspringen en is het jaar redelijk vlak
verlopen. Er zijn geen opmerkingen op de jaarrekening vanuit de aanwezigen.
De penningmeester geeft een korte toelichting op 2020 en 2021: Omdat we de afgelopen jaren hebben
gebouwd aan reserves, hebben we vanaf maart wat meer tijd gehad om na te denken over de financiële
gevolgen van de coronacrisis. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we 2020 afsluiten met een plus van
50.000 of een verlies van 50.000 euro. Dat is een groot verschil. Dat heeft te maken met middelen die
gelabeld zijn aan onder ander toernooien die in 2020 zouden plaatsvinden en nu pas in 2021 gaan
plaatsvinden. De bandbreedte is groot, maar het aantal variabelen is ook groot. We verwachten positief
of op de nul te kunnen uitkomen.
Voor 2021 zal het spannend zijn hoe fondsen en sponsoren de crisis doorkomen. De loyaliteit naar de
sport is groot, maar e.e.a. is ook afhankelijk van de financiële positie van deze organisaties.
Mevrouw van Koningsbrugge vraagt of subsidies worden teruggetrokken. De subsidies van NOC*NSF
worden niet meteen ingetrokken. Er wordt overleg gehouden hoe zowel NOC*NSF als de aangesloten
bonden overeind gehouden kunnen worden. We horen wel dat verenigingen het in de gemeentes
lastiger hebben, maar er zijn nog geen alarmerende berichten.
De heer Engelaar vult aan dat er vanuit NOC*NSF op het gebied van topsport veel overleg is en de
mogelijkheid wordt besproken om de middelen van 2020 door te schuiven naar 2021. Solidariteit staat
voorop.
Alle aanwezigen zijn akkoord met de jaarrekening 2019.

6. Jaarverslag 2019
Het jaarverslag 2019 laat zien dat GSN veel ambitie en verdere groei heeft laten zien. Dat is mede door
de goede samenwerking met verschillende partners, verenigingen en vrijwilligers gelukt. De heer van de
Wal heeft één opmerking op het gedeelte van MATP; MATP heeft al eens eerder op het programma van
regionale Spelen gestaan (Groningen). Dit wordt aangepast in het verslag. Er zijn verder geen
opmerkingen of vragen over het jaarverslag.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd door alle aanwezigen.
De voorzitter dankt iedereen hartelijk voor het goedkeuren en het vertrouwen.
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7. Presentatie Strategie
De heer Engelaar presenteert de strategische koers. Vooraf is het document al toegestuurd aan de
aanwezigen. De missie en visie blijven overeind. Maar de tijden veranderen natuurlijk wel. Er wordt in de
sport van organisaties verwacht om flexibel te zijn en in te spelen op nieuwe kansen. Eén van de
conclusies uit de strategische verkenning van het bestuur is om onderscheid te maken tussen
verschillende domeinen, namelijk leden- en serviceorganisatie, organisator van takken van sport en als
derde domein de vrije ruimte.
Als eerste zoomt de heer Engelaar in op de leden- en serviceorganisatie: We hebben de communicatie
geïntensiveerd, via onder andere website, social media, nieuwsbrieven en bereikbaarheid. Er zijn ook
uitdagingen, één daarvan is het lidmaatschapsmodel. Het aansluitmodel is gericht op volledig lid of niet.
Is het niet mogelijk om hier meer differentiatie in aan te brengen? Meer keuzes / het vergroten van het
dienstenaanbod voor leden te realiseren?
Een andere uitdaging is dat we weinig leden hebben. We zijn een goedgeorganiseerd bureau, dus we
zouden meer sporters/partners iets kunnen bieden. Zouden we bijvoorbeeld ook andere doelgroepen
kunnen aantrekken?
Het tweede domein is de organisator van takken van sport: Het bestuur constateert dat er veel bereikt
is, maar er zijn grote kwalitatieve en kwantitatieve verschillen tussen de sporten. Daarnaast is het in dit
domein belangrijk om de balans tussen topsport en breedtesport te bewaken. Een ander punt is de
samenwerking met andere sportbonden. We zijn daar in de eerste jaren na de ontvlechting
terughoudend in geweest, maar inmiddels zien wij ook een taak in de samenwerking op het gebied van
deskundigheidsbevordering en een helpende hand te zijn voor andere sportbonden.
Het derde domein is de vrije ruimte. Belangrijk in dit domein is om meer impact te realiseren. Hoe
kunnen we meer bereiken dan alleen voor onze eigen leden en takken van sport? We plaatsen in de vrije
ruimte alle projecten die van maatschappelijke waarde zijn in relatie tot gehandicapten en sport, die nog
niet in de andere twee domeinen vallen. De rol die we daarbij vervullen toont zich bijvoorbeeld bij het
integratieproces voor de dovensportbond, Ongehoord Sportief. Een ander voorbeeld zijn de sporttak
overstijgende opleidingen. Als laatste voorbeeld een nieuw thema, namelijk het dagbestedingsproject
‘School and Health’. Het topsportprogramma van boccia laat zien dat door intensief trainen veel
gezondheidswinst geboekt kan worden en veel zelfstandiger en meer zelfredzaam geleefd kan worden.
De ervaring met de bocciaspelers wordt nu vertaald naar een dagbestedingsproject.
Mevrouw van Koningsbrugge stelt een vraag over wat voor soort nieuwe sporters/relaties de heer
Engelaar denkt bij de verkenning naar nieuwe doelgroepen? Dit gaat over het domein van inclusief
sporten, zoals mensen met een allochtone achtergrond of uit de LHBT-community enzovoorts. In de
verkenning is het de vraag of wij een bredere doelgroep aan ons zouden willen binden of we ons
uitsluitend moeten blijven richten op gehandicapten?
De heer van de Wal merkt op dat Uniek Sporten en de lobby goed ontvangen wordt bij diverse
provincies. Hij vraagt ons om op te letten dat het geen spiegeltje wordt, waar de doelgroep uiteindelijk
geen profijt van heeft. GSN is naar zijn mening dé belangenbehartiger van de doelgroep. De heer
Engelaar vult aan dat we met trajecten zoals Zichtbaar Sportief en Ongehoord Sportief goede trajecten
bieden om mensen met een handicap te kunnen laten sporten. Bestuurslid mevrouw Spreij wil vanuit
haar rol graag een bijdrage leveren aan het bundelen van krachten met andere partijen.
De heer de Lange stelt een vraag over de financiële balans tussen de breedte- en topsport. De heer
Engelaar licht toe dat we uitgaan van het zelf bedruipen van de topsport. Boccia slaagt daarin. Er worden
voldoende eigen middelen binnengehaald. Bij andere sporten is dat lastiger, bijvoorbeeld bij
rolstoelrugby.
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Mevrouw Smit is al jaren bezig met ledenwerving voor showdown. Dit is een lastig punt. De heer
Engelaar antwoordt dat deze sport juist de laatste jaren weer nieuwe verenigingen kent. Het is een sport
die ook geschikt is voor ouderen. We hopen met de multisportdag visueel ook weer bij te dragen aan
meer bekendheid van de sport showdown. De heer Molenaar vult nog aan dat zijn vereniging juist
voldoende leden heeft. Hij wil graag meedenken met andere verenigingen.
Mevrouw van Koningsbrugge stelt de vraag over wat de ontwikkeling van sportbonden richting
gemeentes inhoudt? De heer Engelaar licht toe dat steeds meer taken bij gemeentes komen te liggen,
zoals bijvoorbeeld al het geval is met zorgtaken. Uit het Nationale Sportakkoord zijn provinciale en lokale
sportakkoorden ontstaan. Het is belangrijk om als gemeente een actieve schakel te zijn tussen alle
verenigingen en partners in de eigen gemeente. Dit geldt ook voor de gehandicaptensport.
Welke trends zijn er op dit moment in het sportlandschap voor gehandicapten, vraagt mevrouw van
Koningsbrugge zich af. Er wordt bekeken of er onderzoeken bekend zijn over landelijke trends. De heer
Engelaar vult aan dat GSN open staat voor nieuwe sporten, zoals we ook bij MATP en bocce hebben
gedaan.
De heer van Beijnen heeft nog een vraag over domein 3. In hoeverre kunnen de partners van Zichtbaar
Sportief een rol spelen voor de sport goalball? De sport kan namelijk sterk bijdragen aan de eigen
ontwikkeling in het dagelijkse leven. De heer Engelaar antwoordt dat het onderwerp sport inmiddels
hoger op de agenda staat bij deze partijen. Het is heel goed om te horen dat de winst die een doelgroep
boekt door te sporten heel groot is in het dagelijkse leven.
De voorzitter vertelt dat we een grote stap vooruit willen doen. We zijn ambitieus en blijven ook kijken
naar wat (financieel) realistisch is. Het bestuur is altijd gedoseerd aan het werk gegaan en dat willen we
graag verder uitbouwen. De voorzitter sluit het onderwerp af met de aanvulling dat dit gesprek
ongetwijfeld nog een vervolg krijgt.

8. Samenstelling bestuur
• Voordracht nieuw bestuurslid
De voorzitter geeft mevrouw Molenaar graag het woord om zichzelf voor te stellen. Mevrouw Molenaar
is al jaren betrokken bij de sportwereld. Voorheen als topsporter in het turnen en inmiddels als directeur
van CIOS in Friesland. Zij kijkt ernaar uit vanuit haar ervaring en expertise een bijdrage te leveren aan de
doelen van GSN.
Alle aanwezigen gaan akkoord met de toetreding van mevrouw Molenaar als nieuw bestuurslid.
De voorzitter feliciteert mevrouw Molenaar en ook het bestuur.
• Aanwas bestuur
Mevrouw Suvaal vraagt iedereen zich vrij te voelen om eventuele kandidaten voor te dragen voor
verdere aanvulling van het bestuur. We zoeken ook kandidaten uit de diverse doelgroepen van onze
eigen achterban. De termijn van de voorzitter loopt af in december. Hopelijk kunnen we in december
ook een nieuwe voorzitter voorstellen.
9. Rondvraag
De heer de Lange vraagt wanneer de trainersopleiding voor boccia online komt. Mevrouw van der
Hamsvoord antwoordt dat we achter de schermen bezig zijn met e-learning-modules voor boccia en dat
we de verenigingen op de hoogte brengen als het zover is.
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10. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 13.41 uur.

Besluiten
Notulen 14 december 2019 goedgekeurd
Jaarverslag 2019 goedgekeurd
Jaarrekening 2019 goedgekeurd
Nieuw bestuurslid Mevrouw (Minke) Molenaar instemming
Nieuwe datum ALV: 12 juni 2021 in Den Haag (tijdens nationale spelen Special Olympics)
Actiepunten
Nr. Datum

Actie

Wie

Wanneer

1.

December
2020

Partners en spelers uit het
gehandicaptensport-veld toelichten

Dos

ALV december
2020

2.

Juli 2020

Brief naar Special Olympics over bijdrage
Regionale en Nationale Spelen

Dos

September
2020

3.

Juni 2020

Richtlijnen (sport)vervoer RIVM toevoegen
aan artikel veelgestelde vragen en corona

Jasmijn

Gebeurd in
juni 2020

4.

Juni 2020

Voorstellen van nieuwe kandidaten voor
het bestuur

allen

doorlopend
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