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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en verwelkomt de aanwezigen met een speciaal welkom voor de
heer Jacobse, erevoorzitter van Gehandicaptensport Nederland. De agenda wordt vastgesteld zoals opgegeven en er
volgt een kort voorstelrondje.
De voorzitter blikt kort terug op de mooie sportieve evenementen die in 2016 hebben plaatsgevonden; de Nationale
Spelen Special Olympics en de Paralympische Spelen, waarbij Daniel Perez voor het boccia een zilveren medaille mee
naar huis heeft genomen.
Ook wordt stilgestaan bij het overlijden van Cor van Beers, Cor is jarenlang intensief verbonden geweest aan de
bocciasport.
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Gehandicaptensport Nederland is dit jaar in een intensieve samenwerking met ASK gestart met sporttakoverstijgende
opleidingen. Het doel is om de deskundigheid binnen het aangepast sporten naar een hoger niveau te krijgen.
Dit jaar is Bocce voor het eerst onderdeel geweest van de Nationale Spelen van Special Olympics. In 2017 zal
Gehandicaptensport Nederland nog een nieuwe sport landelijk introduceren namelijk MATP. Deze sport is voor
mensen die niet kunnen deelnemen aan andere onderdelen van Special Olympics.
De voorzitter feliciteert de gemeente Den Haag, maar in het speciaal Sportbelang SGK – Sandra van Koningsbrugge
met het binnenhalen van de Nationale Spelen Special Olympics 2020.
De website van Gehandicaptensport Nederland is vernieuwd, we hopen hiermee de service voor de (potentiële)
sporter nog optimaler te maken.
De begroting is dit jaar later verstuurd aan de leden. De verdeling van de topsportgelden van NOC*NSF werd pas
maandag 5 december bekend gemaakt.
2. Presentatie Joris van Impelen
Joris is sinds 1 december jl. in dienst bij Gehandicaptensport Nederland als coördinator sport. Hiervoor is hij
afgestudeerd op toegankelijkheid van sportaccommodaties aan de Universiteit van Utrecht. Zijn presentatie zal
toegevoegd worden aan deze notulen.
Mevrouw Rothuizen geeft kort nog toelichting hoe bij Mobie Duck nieuwe leden worden verwelkomd. De voorzitter
geeft aan dat dit soort best practices goed zijn om te delen met elkaar.
3. Verslag en actiepunten Algemene Ledenvergadering 11 juni 2016
De Notulen worden per bladzijde besproken.
Blz. 2 de heer van de Wal vraagt het bestuur naar de positionering van Gehandicaptensport Nederland en de
samenwerkingsverbanden met o.a. Special Olympics en Grenzeloos Actief. De voorzitter geeft aan dat de
positionering uitgebreid beschreven is in het meerjarenbeleidsplan. De heer van der Wal uit zijn zorg over de
zichtbaarheid van Gehandicaptensport Nederland. Het bestuur geeft aan die zorgen te delen en er alles aan te doen
om zichtbaar te zijn. In de discussie blijkt dat met zichtbaarheid ook belangenbehartiging wordt bedoeld. Daarvan
geeft de voorzitter aan dat ook te doen waar dat binnen de kaders van ons strategisch fundament gevraagd is.
Mevrouw van Koningsbrugge maakt zich zorgen over de positionering van de verstandelijk gehandicapte sporters in
Nederland. Deze zorg sluit aan bij de bevindingen van de heer Jacobse (erevoorzitter). Enige tijd geleden heeft de
erevoorzitter zijn zorgen met enkele bestuursleden gedeeld. Naast de positionering van specifieke doelgroepen mist
hij ook de controle op - of monitoring van de organisatorische integratie. Na afsluiting van het traject
Organisatorische Integratie heeft naar zijn mening niemand deze verantwoordelijkheid op zich genomen. Daarmee
kwam ook de belangenbehartiging te vervallen voor alle gehandicapte sporters.
De heer Engelaar geeft aan dat hij over een week een afspraak heeft met de nieuwe portefeuillehouder
gehandicaptensport, Raymon Blondel, van NOC*NSF en dat hij deze punten gaat bespreken.
In het voorjaar zal er een groot ledenonderzoek plaatsvinden om de hulpvraag bij de achterban in beeld te krijgen.
Het bestuur komt op korte termijn met een voorstel op welke manier GSN de reeds gedeelde zorgen vanuit de leden
zal gaan aanpakken.
De heer van der Wal geeft aan dat verenigingen vaak ook rechtsbijstand via de gemeente kunnen regelen. De
collectieve verzekering van DAS waar de leden vanaf nu gebruik van kunnen maken via Gehandicaptensport
Nederland biedt eerstelijns rechtshulp. Tweedelijns hulp kan tegen een gereduceerd tarief geboden worden.
DAS gaat op basis van de ingekomen vragen een database opbouwen van casussen in de sport.
Daarnaast merkt de heer van der Wal op dat GSN geen evenementenverzekering heeft. De heer Engelaar gaat
bekijken hoe dit geregeld is binnen de bestaande polis en/of dit een aanvulling kan zijn op het producten- en
dienstenpakket.
De notulen worden goedgekeurd.
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4. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn deze vergadering geen mededelingen of ingekomen stukken.
5. Herbenoeming voorzitter Hanneke Suvaal
De voorzitter geeft het woord over aan de secretaris de heer Wille.
De termijn van mevrouw Suvaal loopt af, het bestuur doet een bindende voordracht om haar te herbenoemen.
Mevrouw Suvaal wordt unaniem herkozen.
6. Statutenwijziging
De heer van Aller geeft een korte presentatie over Instituut Sportrechtspraak (ISR), zijn presentatie is bijgevoegd aan
deze notulen.
Wanneer deelnemers/vrijwilligers lid zijn van GSN vallen zij onder het tuchtrecht van het ISR. Wanneer
deelnemers/vrijwilligers geen lid zijn dan kan een vereniging/stichting ervoor kiezen om hem/haar een overeenkomst
te laten ondertekenen waarin hij/zij zich onderwerpt aan de statuten en reglementen van GSN. ISR heeft een
voorbeeld overeenkomst opgesteld en deze zal het bondsbureau doorsturen aan de leden.
Gehandicaptensport Nederland is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Het ISR heeft verschillende
ontwikkelingen binnen de sport gesignaleerd en stelt hierom een statutenwijziging voor. De belangrijkste punten
waarop de statuten wijzigen zijn:
1. Aansluiting matchfixing
2. Verwerking aanklagerfunctie
De statutenwijziging wordt goedgekeurd.
7. Jaarplan 2017
De voorzitter vraagt om tekstuele wijzigingen door te geven aan het bondsbureau.
Het jaarplan wordt per bladzijde besproken.
Blz. 5: de heer van der Wal merkt op dat Stichting de Brug Groningen al 5 jaar bezig is met MATP. De heer Engelaar
geeft aan dat dat bekend is en er al contact is met Stichting de Brug Groningen over de samenwerking rondom MATP.
Mevrouw Jacobs vraagt zich af hoe de deelname aan de Nationale Sportweek 2017 versterkt kan worden. De heer
Engelaar geeft aan dat de Nationale Sportweek door zijn spreiding moeilijk landelijk vanuit de bond te bespelen is.
Hij wil graag volgend jaar in samenwerking met de leden kijken hoe we hier goed op in kunnen spelen.
Uniek Sporten zal in het jaarplan 2017 specifiek vernoemd worden bij de samenwerkingsverbanden.
De themadag 2017 zal op 1 april plaatsvinden in het Huis van de Sport.
Bij de pijler communicatie zien de leden graag een bullit met vergroten van de zichtbaarheid van GSN en versterken
van de positionering. Het bestuur zal deze punten mee nemen in het voorstel dat richting de leden gedaan zal
worden.
Het jaarplan 2017 wordt goedgekeurd.
8. Begroting 2017, inclusief vaststelling contributiegelden en bijdrage spelerskaarten
De heer Bartels licht kort de begroting 2017 toe. Er zijn weinig veranderingen t.o.v. vorig jaar. Wel is de definitie van
‘Fondsen’ (punt 5) aangepast. Hierdoor zijn de bedragen wat verschoven. De meest ingrijpende verandering zijn de
topsportgelden vanuit NOC*NSF, die zijn toegenomen.
De begroting 2017 wordt goedgekeurd.
De contributieverhoging wordt goedgekeurd, de contributie wordt hierbij € 9,65 per sporter.
De bijdrage spelerskaarten wordt goedgekeurd, deze blijft € 12,50.
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9. Rondvraag
De heer Witvers laat weten dat Stichting de Springplank de ANBI-status heeft weten te behouden.
Daarnaast geeft de heer Witvers aan dat zij vanuit de KNZB een aanbieding hebben gehad om de leden bij hen aan te
sluiten voor € 7,95. De Springplank is hier niet op ingegaan.
Mevrouw Jacobs is bij de bijeenkomst ‘Meedoen met sport’ geweest. Vanuit deze organisatie zal een sportdag
georganiseerd worden op 18 maart 2017 voor kinderen met broertjes en zusjes met een handicap, mevrouw Jacobs
heeft haar medewerking hieraan toegezegd. Zij zal hier boccia gaan promoten.
GSRS wil graag een erkend leerbedrijf worden voor stagiaires van het ROC en de heer Huijser vraagt hoe hij dit moet
aanpakken. Bestuurslid de heer ter Steege zal met hem hierover contact opnemen.
Mevrouw Wolloe vraagt zich af of de regeling individueel sportvervoer nog terugkomt. De heer Engelaar licht toe dat
de regeling momenteel herzien wordt, de verwachting is dat het sportvervoer wel wordt voortgezet echter de
voorwaarden zullen wellicht aangepast worden. Hierover is nu nog niks bekend.
De voorzitter sluit de vergadering om 13:00 uur en bedankt de aanwezigen.
Besluiten
Notulen 11 juni 2016 goedgekeurd
Hanneke Suvaal herbenoemd
Statutenwijziging goedgekeurd
Jaarplan 2017 goedgekeurd
Begroting, vaststelling contributiegelden en bijdrage spelerskaarten goedgekeurd

Nr.

Datum

Actie

Wie

Wanneer

1.

10-12-2016

Voorstel vanuit het bestuur m.b.t.
positionering GSN

Bestuur

Voorjaar 2017

2.

10-12-2016

Voorbeeld overeenkomst voor
deelnemers / vrijwilligers onderwerping
tuchtrecht (voor stichtingen /
verenigingen)

Bondsbureau

Januari 2017
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