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VERSLAG VAN DE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 
  GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND 

ZATERDAG 8 DECEMBER 2018 UTRECHT 
 

 

 
 

Aanwezig  
De Brug Groningen    S. van der Wal  

De Brug Groningen    I. Largo 

GSRS      A. Huijser  
GSRS      G. Huijser 

Sportclub Werkenrode    A. Jacobs  
SVG Den Bosch     S. Jacobs 

Mobie Duck     A. Schilling 
 

     

 
Leden bestuur: 

H. Suvaal    voorzitter 
M. Willemstein    secretaris 

J. Bartels    penningmeester 

E. ter Steege    bestuurslid 
 

 
Bondsbureau: 

D. Engelaar    directeur Gehandicaptensport Nederland 
W. Smits    coördinator ledenservice  

 

Notulen: 
W. Smits 

 
 

 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering om 10.31 uur en verwelkomt de aanwezigen. De agenda wordt vastgesteld zoals 
opgegeven en er volgt een kort voorstelrondje.   

 

De voorzitter neemt de aanwezigen kort mee in een aantal actuele ontwikkelingen: 
- Inclusief, is een veelgebruikt begrip in de samenleving. Voor Gehandicaptensport Nederland betekent inclusief 

samen kunnen sporten maar vooral het creëren van de juiste voorwaarden om volwaardig mee te kunnen 
doen in de samenleving. De visie van Gehandicaptensport Nederland: in een geïntegreerde inclusieve 

samenleving kiest de gehandicapte sporter zelf wat bij hem past. 
- De begroting laat een toename zien, terwijl het aantal leden niet stijgt. Dit past in de landelijke trend dat 

mensen steeds minder in verenigingsverband sporten. De voorzitter verzoekt de leden om samen te zoeken 

naar mogelijkheden om meer mensen aan het bewegen te krijgen en wanneer mogelijk aan ons te binden.  
- Door de nieuwe communicatiestrategie is het gelukt om de paginabezoeken op de website te verdubbelen.  

- Daniel Perez (Boccia) heeft Brons gehaald tijdens het WK in Liverpool en het Nederlands Rolstoelrugbyteam is 
in Finland gepromoveerd naar de A-divisie van Europa. 

- Afgelopen jaar is gestart met het opzetten van MATP (Motor Activity Training Program). Tijdens de 

Kennisbijeenkomst was er veel animo voor het bijwonen van de MATP-workshop, vanuit hier is een mooie 
basis gelegd voor verdere uitbouw van dit project.  

- Het onderwerp ‘seksuele intimidatie in de sport’ heeft de volle aandacht van het bestuur. Inmiddels kan er 
gemeld worden dat er een nieuwe VCP contactpersoon is aangesteld, Maaike Pekelharing. Zij heeft veel 

ervaring in casus-afhandeling en preventiebeleid. De leden ontvangen een e-mail waarin Maaike zal worden 
geïntroduceerd. Ook op de website zal alle informatie te vinden zijn.  
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- Het meerjarenbeleidsplan loopt eind 2019 af. Het bestuur wil het komende jaar besteden aan een nieuw 

strategisch fundament.  
 

2. Presentatie bureau: Nieuwe marketingcommunicatie strategie van Gehandicaptensport Nederland 
Mevrouw Smits, coördinator ledenservice, geeft een presentatie over de doelen van aankomend jaar m.b.t. 

marketingcommunicatie en geeft een korte uitleg over de tools die Gehandicaptensport Nederland hiervoor gebruikt. 

De presentatie wordt bijgevoegd aan de notulen.  
 

Opmerkingen/vragen mb.t. de presentatie: Mevrouw Schilling vraagt zich af of er geen gevaar schuilt in teveel 
communiceren. Mevrouw Smits licht toe dat op social media mensen de berichten zelf al snel scannen en alleen 

klikken op dat wat ze daadwerkelijk interessant vinden. Het is dus aan Gehandicaptensport Nederland de kunst 

mensen te verleiden met relevante informatie.  
 

Mevrouw Jacobs geeft aan dat veel verenigingen niet op de website kijken en alleen mails lezen die vanuit de 
commissie verstuurd worden. Mevrouw Smits geeft aan dat we juist met de nieuwe communicatiestrategie proberen 

zoveel mogelijk mensen te bereiken en te betrekken. Het blijft moeilijk om mensen te bereiken die niet digitaal 
georiënteerd zijn. Mevrouw Jacobs geeft de tip om het jaarplan online te publiceren. Mevrouw Smits laat weten dat 

het jaarplan altijd online gepubliceerd wordt nadat het geaccordeerd is bij de ALV. 

 
De heer van der Wal signaleert dat te weinig lidorganisaties hun verantwoordelijkheid nemen om naar de ALV te 

komen. Democratisering staat bij alle sportbonden op de agenda en zal aankomend jaar door het Innovatielab 
worden opgepakt.  

 

De heer van der Wal geeft de complimenten voor de presentatie, maar vraagt zich nog wel af of voor alle 
doelgroepen een platform gemaakt zal worden (zoals Zichtbaar Sportief, voor visueel gehandicapte sporters). 

Mevrouw Smits laat weten dat we voor alle specifieke doelgroepen een platform gaan ontwikkelen waarin informatie 
en kennis gebundeld zal worden.  

 
Mevrouw Huijser benadrukt dat er nog steeds geen goede samenwerking is met de KNZB.  

 

3. Verslag algemene ledenvergadering 16 juni 2018 en actielijst 
De notulen worden per bladzijde besproken.  

 
Blz 2. Mevrouw Jacobs wil graag weten wat de status is m.b.t. de Dovensport. De heer Engelaar laat weten dat de 

heer de Winter  een eindrapportage oplevert waarin o.a. is onderzocht of/en hoe de dovensport een impuls kan 

krijgen en de KNDSB – en wellicht ook GSN - daarbinnen een  goede rol kan vervullen. Op basis van deze rapportage 
zal gekeken worden wat de verdere acties zullen zijn. Bij de volgende vergadering zal de heer Engelaar hierop 

terugkomen.  
 

Blz 2. De heer van der Wal informeert hoe het zit met de aansluiting van Special Olympics Nederland (SON) bij 

NOC*NSF. De heer Engelaar licht toe dat SON geassocieerd lid is geworden bij NOC*NSF en dat hieraan niet dezelfde 
rechten te ontlenen zijn als die een sportbond heeft. De heer Bartels voegt aan de discussie toe dat het vooral 

belangrijk is om met elkaar sporten en bewegen voor mensen met een handicap mogelijk te maken. De voorzitter laat 
weten dat het bestuur aankomend jaar kritisch zal gaan kijken welke positie Gehandicaptensport Nederland kan 

innemen in het speelveld van het aangepast sporten. De heer van der Wal verzoekt het bestuur bij de volgende 
vergadering een inkijk te geven in alle spelers die actief zijn binnen dit speelveld en welke rol Gehandicaptensport 

Nederland hierin wil vervullen. Mevrouw Largo adviseert een herijking van de strategie vaker te doen dan om de vier 

jaar. Het bestuur beaamt dit en heeft al aangegeven niet meer in meerjarenbeleidsplannen te gaan denken maar in 
duidelijke jaarplannen.   

 
Blz. 2 Mevrouw Jacobs vraagt of zij de presentaties van de Kennisbijeenkomst kan ontvangen. Mevrouw Smits zal de 

presentaties die beschikbaar zijn aan mevrouw Jacobs doorsturen. 

 
Blz. 2 De heer Engelaar en de heer van der Wal overleggen samen nog over het actiepunt ‘inschrijfgeld bij Special 

Olympics’. Hier wordt de volgende vergadering op teruggekomen.  
 

Blz. 2 Mevrouw Jacobs vraagt of er best practices zijn binnengekomen op het onderwerp ‘veilig sportklimaat’. Het 
bestuur laat weten dat er nog niets is binnengekomen. 
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Blz. 3 De heer van der Wal vraagt of in de juni vergadering een korte samenvatting gegeven kan worden door het 
bureau m.b.t. het Sportakkoord en de gevolgen hiervan voor Gehandicaptensport Nederland en haar lidorganisaties.  

 
Blz. 3 De heer Bartels laat weten dat er inmiddels gewisseld is van accountant. De accountant is nu Covey.  

 

Actielijst: 
De evenementenverzekering wordt onderzocht en we wachten op een reactie van de verzekeraar.  

 
De kennisbijeenkomsten m.b.t. fondsenwerving worden georganiseerd o.b.v. vragen vanuit de leden. Er is vanuit de 

leden tot op heden geen verzoek gedaan om een bijeenkomst hierover te organiseren. De heer van der Wal laat 

weten dat hij nog wel wat vragen heeft en zal deze ophalen bij Stichting de Brug en doorgeven aan het bondsbureau 
zodat zij een op-maat-gemaakte kennisbijeenkomst kunnen organiseren in de noordelijke provincies.  

 
De notulen worden goedgekeurd.  

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn deze vergadering geen mededelingen of ingekomen stukken. 

  
5. Benoeming Martine Willemstein 

Mevrouw Willemstein stelt zichzelf kort voor. Mevrouw Willemstein is al meer dan tien jaar in verschillende rollen 
actief in het sport- en zorgdomein. Tegenwoordig is zij werkzaam voor consultancybureau BMC en is in die rol 

betrokken bij de totstandkoming van gemeentebeleid rondom sport en bewegen. Ze wil graag haar kennis en ervaring 

inzetten voor een inclusieve sport.  
 

Mevrouw Willemstein wordt benoemd als secretaris van het bestuur.  
 

6. Jaarplan 2019 
Het jaarplan wordt per pagina besproken.  

 

De heer van der Wal mist de rol van de gemeente in het jaarplan. Mevrouw Willemstein geeft aan dat landelijke 
partners wel benoemd worden in de visie van Gehandicaptensport Nederland. Bij een volgende Kennisbijeenkomst zal 

gekeken worden of er een workshop gegeven kan worden over de rol van de gemeente m.b.t. aangepast sporten.   
 

De heer van der Wal vraagt of het ontwikkelen van doelgroepspecifieke platformen opgenomen kan worden in het 

jaarplan onder communicatie. Het bestuur stemt hiermee in.   
 

Mevrouw Largo informeert naar de samenwerking met ASK. De heer ter Steege licht kort toe dat ASK, Academie voor 
Sport Kader, het orgaan van NOC*NSF los staat van het onderwijs en specifiek sport- en doelgroepgerichte 

bijscholingen aanbiedt.  De heer Engelaar voegt toe dat wij als endorser verbonden zijn aan een aantal 

promotieonderzoeken. Hierin zijn we een ondersteunde partij.  
 

Het jaarplan 2019 wordt goedgekeurd.  
 

7. Begroting, vaststelling contributie en spelerskaarten 
De begroting wordt vraaggericht besproken.  

 

De heer van der Wal vraagt hoe de subsidie van NOC*NSF is verdeeld. De heer Bartels legt uit dat de algemene 
middelen teruglopen, deze worden berekend op basis van het ledenaantal. De topsportaanvragen zijn toegenomen 

(Boccia en Rolstoelrugby). In de begroting specifiek staan deze twee posten uitgesplitst.  
 

Mevrouw Jacobs vraagt om de specificatie van de breedtesport boccia. De heer Bartels laat weten dat er ook dit jaar, 

net als voorgaande jaren, weer een bedrag is gereserveerd voor de competitie boccia. Daarnaast zijn het Cruyff 
Talentteam, NJK en ONK in deze post opgenomen.  

 
Mevrouw Largo vraagt naar de hoogte van de personeelskosten. De heer Bartels licht toe dat een groot deel van de 

personeelskosten worden opgenomen in de projectfinanciering.  
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De contributie en de hoogte van de spelerskaarten blijft gelijk, de begroting wordt goedgekeurd.  

 
8. Rondvraag 

 
Mevrouw Largo nodigt iedereen uit op 15 juni naar de Regionale Spelen van Special Olympics in Groningen te komen.  

De heer van der Wal vraagt het bestuur om de ALV, vanwege de Regionale Spelen, te verplaatsen naar een andere 

zaterdag in juni zodat zij wel aanwezig kunnen zijn. Het bestuur gaat dit bekijken en komt er z.s.m. op terug.  
 

Mevrouw Jacobs benadrukt dat bijtijds begonnen moet worden met de voorbereidingen voor de Nationale Sportweek. 
De voorzitter geeft aan te bekijken of Gehandicaptensport Nederland hierbij kan en wil aansluiten. Zo ja, dan wordt 

tijdig gestart. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 12:30 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst.  

 

Besluiten 

Notulen 16 juni 2018 goedgekeurd 

Mevrouw Willemstein aangenomen als secretaris  

Jaarplan 2019 goedgekeurd 

Begroting 2019 goedgekeurd 

Contributie 2019: € 9,65  en Spelerspassen 2019: € 12,50 

 
 

 

 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

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

wordt afgesloten 

Bondsbureau Begin 2019 

2. 16-6-2018 Contact Special Olympics m.b.t. korting 
inschrijfgeld voor andere sportbonden 

Bondsbureau 2018 

3. 8-12-2018 Status m.b.t. Dovensport Bondsbureau Volgende ALV 

4. 8-12-2018 Situatie schetsen welke stakeholders er 

actief zijn binnen het aangepast sporten 
en hun rol t.o.v. GSN 

Bestuur / 

Bondsbureau 

Volgende ALV 

5. 8-12-2018 Korte samenvatting over de inhoud van 

het Sportakkoord en de daaruit vloeiende 
consequenties voor GSN en haar 

lidorganisaties 

Bondsbureau Volgende ALV 

 
 


