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VERSLAG VAN DE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 
  GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND 

ZATERDAG 16 JUNI 2018 UTRECHT 
 

 

 
 

Aanwezig  
De Brug Groningen    S. van der Wal  

Goalballvereniging Waalwijk   V. Zegers 

GSRS      A. Huijser  
GSRS      G. Huijser 

Sportclub Werkenrode    A. Jacobs  
SVG Den Bosch     S. Jacobs 

TTV Smash     N. van het Nederend  
TTV Smash     M. van den Heuvel  

     

 
Leden bestuur: 

H. Suvaal    voorzitter 
J. Bartels    penningmeester 

E. ter Steege    bestuurslid 

 
H. Jacobse    erevoorzitter 

 
Bondsbureau: 

D. Engelaar    directeur Gehandicaptensport Nederland 
W. Smits    coördinator ledenservice  

J. van Impelen    coördinator sport 

T. Res     stagiaire  
 

Notulen: 
W. Smits 

 

 
 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering om 10.25 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 geeft een korte inleiding over de recente actualiteiten: 

- In de afgelopen maanden is op landelijk niveau gewerkt aan het zgn. Sportakkoord waarin de gehandicapte 
sporter ook aandacht krijgt. Op 29 juni wordt het Sportakkoord in Den Haag ondertekend. 

- In december is de Commissie de Vries met haar resultaten naar buiten getreden. Uit dit onderzoek komt naar 

voren dat 1 op de 8 volwassenen als kind te maken heeft gehad met seksuele intimidatie en misbruik in de 
sport. Dit aantal is 1 op de 3 voor hen die als kind hebben deelgenomen aan sporten voor kinderen met een 

beperking. Het bestuur spreekt uit dat binnen Gehandicaptensport Nederland geen enkele vorm van 
intimidatie wordt getolereerd. Daarnaast streven we naar een open cultuur waarin ongewenst gedrag wordt 

voorkomen.  

- De afgelopen maanden hebben voor veel organisaties in het teken gestaan van de nieuwe privacywetgeving. 
Het is in de snelle digitale wereld waarin we leven belangrijk dat we ons bewust zijn van de privacyrechten 

van burgers en dus ook sporters en dat we heel zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Het bondsbureau 
werkt hard om onze verenigingen en vrijwilligers te helpen bij het implementeren van het nieuwe 

privacybeleid. 
- Boccia Team NL is inmiddels helemaal geland in Amsterdam en er wordt volop geprofiteerd van de 
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slagkracht van een grote gemeente zoals Amsterdam. Ook het rolstoelrugby is inmiddels aangesloten bij de 

topsportfaciliteiten van Amsterdam. Op de Nationale Spelen vorige week in Doetinchem stond bocce al 
volwaardig op het programma. Dit jaar hopen we met MATP het sporten voor mensen met een ernstige 

meervoudige beperking een flinke stimulans te geven.  
- Gehandicaptensport Nederland geeft leiding aan een samenwerkingsproject met zorginstellingen en NOC*NSF 

om de sportparticipatie voor mensen met een visuele beperking een krachtige stimulans te geven. Ook over 

een meer actieve rol van onze kant t.b.v. de dovensport zijn we in overleg. 
 

 
2. Verslag algemene ledenvergadering 9 december 2017 en actielijst 

De notulen worden per bladzijde besproken.  

 
Blz. 3: 

De heer van der Wal merkt op dat er nog steeds onderscheid wordt gemaakt bij Special Olympics m.b.t. inschrijfgeld 
als je bent aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland. Hij legt het verzoek neer om een brief op de stellen 

richting Special Olympics om deze ongelijkheid weg te nemen. De heer Engelaar licht toe dat dit onderscheid in 
prijsstelling is voortgekomen uit de organisatorische integratie.  

 

Actielijst 
De evenementenverzekering kan niet gezamenlijk worden afgesloten aangezien ieder evenement om een andere 

dekking vraagt. De heer Engelaar en de heer van der Wal gaan samen met de verzekeraar kijken of er een 
constructie mogelijk is dat een evenementenverzekering via GSN kan worden afgesloten met een collectieve korting.  

 

De kennisbijeenkomsten worden georganiseerd door de heer Bartels en de heer Engelaar.  
 

De notulen worden goedgekeurd.  
 

3. Presentatie Hanneke Suvaal 
Mevrouw Suvaal geeft een presentatie over de uitkomsten van het rapport van Commissie de Vries en seksuele 

intimidatie in de sport. De presentatie wordt bijgevoegd aan deze notulen.  

 
Opmerkingen m.b.t. de presentatie:  

Mevrouw Zegers informeert of GSN een vertrouwenspersoon heeft en/of sporters zich daar kunnen melden. De heer 
Engelaar geeft aan dat de procedure van melden nog niet duidelijk genoeg is bij lidorganisaties. GSN heeft een 

vertrouwenspersoon (gegevens zijn te vinden op de website). GSN beveelt aan om als club ook een 

vertrouwenspersoon aan te stellen. NOC*NSF zal een stappenplan aanbieden waarmee de infrastructuur rondom 
melden van ongewenst gedrag nog meer verduidelijkt zal worden.  

 
Mevrouw Jacobs geeft aan dat kennisbijeenkomsten over dit onderwerp leerzaam zijn voor 

vrijwilligers/begeleiders/trainers en dat die structureel moeten worden aangeboden bij de club of via de bond.  

 
Mevrouw van de Heuvel benadrukt dat inlichten van nieuwe vrijwilligers over de gedragsregels in de sport een taak is 

van het bestuur van de club.   
 

De heer Bartels vraagt de aanwezigen praktijkcasussen te delen met GSN, zodat we van elkaar kunnen leren. 
  

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn deze vergadering geen mededelingen of ingekomen stukken. 
  

5. Jaarrekening 2017 
De penningmeester licht nogmaals kort toe dat wanneer er middelen over zijn het bestuur de afweging zal maken om 

het eigen vermogen te laten groeien. Dit gezien de trend dat structurele subsidies afnemen en reserves belangrijk zijn 

om de continuïteit de organisatie voor 1 jaar te garanderen.  
 

De jaarrekening wordt verder besproken o.b.v. vragen.  
 

Blz. 3 controleverklaring: de heer van der Wal vraagt zich af welke ‘significante tekortkomingen’ er naar voren zijn 
gekomen. De heer Bartels geeft aan dat dit een standaard formulering is vanuit Ernst&Young. Aankomend jaar zal 
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naar alle waarschijnlijkheid van accountant gewisseld worden, dit in verband met de kosten en het minimale werk dat 

voor de bond gedaan moet worden.  
 

Een controleverklaring is van belang voor de subsidies en de fondsenwerving.  
 

Blz. 11 jaarrekening:  Mevrouw Zegers vraagt naar het verschil tussen de bestemmingsfondsen en de toelichting. De 

heer Engelaar geeft aan dat er in de toelichting i.p.v. Goalball – Blindenvoetbal zou moeten staan. Goalball heeft 
namelijk een bestemmingsreserve (ook aangegeven in de jaarrekening blz. 11). Blindenvoetbal heeft een doelgift die 

bestemd blijft, de accountant geeft echter 3 tot maximaal 5 jaar om een doelgift te besteden. Hierna valt een doelgift 
vrij, zoals aangegeven in de jaarrekening.  

 

6. Jaarverslag 2017 
Mevrouw Jacobs geeft een aantal spelfouten door die in het voorwoord staan.  

De voorzitter vraagt verdere tekstuele correcties aan het bureau door te geven.  
 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 worden goedgekeurd.  
 

7. Rondvraag 

De heer Huijser vraagt naar de klacht die hij heeft over Sportservice bureaus. De heer Engelaar zal kijken of GSN 
hierin iets kan betekenen en zal de heer Huijser t.z.t. informeren.  

 
Mevrouw Zegers is benieuwd wat voor voordelen er uit het Sportakkoord zullen voortkomen en hoe GSN hierin staat. 

De heer Engelaar geeft aan dat het nog geen strak gedefinieerd stuk is – zeker als het gaat om de uitwerking. Eén 

van de pijlers is inclusieve sport. De heer van der Wal vraagt of het de volgende vergadering een agendapunt kan 
zijn, zodat er meer uitleg komt over het Sportakkoord.  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 11:45 en bedankt de aanwezigen voor hun komst.  

 

Besluiten 

Notulen 9 december 2017 goedgekeurd 

Jaarverslag 2016 goedgekeurd 

Jaarrekening 2016 goedgekeurd 

 

 

 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

1. 10-6-2017 Voordelen onderzoeken van een 
evenementenverzekering die via GSN 

wordt afgesloten 

Bondsbureau Najaar 2018 

2. 9-12-2017 Kennisbijeenkomst m.b.t. fondsenwerving Bondsbureau 2018  

3. 16-6-2018 Contact Special Olympics m.b.t. korting 

inschrijfgeld voor andere sportbonden 

Bondsbureau 2018 

 
 


