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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 voorzitter blikt terug op een paar highlights van 2017; sport als middel om gezond te leven en samen te zijn met
anderen, een inclusieve samenleving. Dit is ook goed terug te zien in het regeerakkoord waarin gelden worden
vrijgemaakt voor top- en breedtesport maar ook specifiek voor het betrekken van kwetsbare groepen bij de sport. Op
de website www.allesoversport.nl staat alle informatie rondom de moties die tot op heden zijn aangenomen.
Aankomende dinsdag, 12 december, zal de Commissie de Vries haar resultaten rondom het onderzoek naar
misstanden in de sport presenteren. GSN zal deze resultaten ook ter inzage op haar website publiceren voor de leden.
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Naar aanleiding van het ledentevredenheidsonderzoek hebben mevrouw Claringbould en mevrouw Smits de regio’s
bezocht om met de leden in gesprek te gaan. Het verslag hiervan zal op korte termijn met de aanwezige leden
gedeeld worden via een mailing.
Met de verhuizing naar De Weerelt hebben we een stap gemaakt naar een nog betere samenwerking met andere
sportorganisaties.
Aankomende dinsdag zal Raymon Blondel deelnemen aan de bestuursvergadering van GSN. De heer Blondel is
bestuurslid bij NOC*NSF met de portefeuille gehandicaptensport.
Ontwikkelingen in de sport;
- Het Boccia Team NL is verhuisd naar het CTO in Amsterdam.
- Het Nederlands Rolstoelrugbyteam is dit jaar Europees kampioen geworden.
De agenda wordt vastgesteld zoals opgegeven en er volgt een kort voorstelrondje.
2. Presentatie T. Engelaar
De heer Engelaar geeft een korte presentatie over de inkomsten van GSN en dan met name over de middelen die
gegenereerd worden uit fondsenwerving/sponsoring (Fonds Gehandicaptensport, TeamNL en particuliere
fondsenwerving). De samenhang met de tendens van afnemende structurele geldstromen wordt daarnaast toegelicht.
Er ontstaat een gesprek met elkaar over de betekenis hiervan voor GSN, maar ook voor de lidorganisaties.
Vanuit de vergadering is er een behoefte om kennis uit te wisselen over deze ontwikkelingen op het gebied van
fondsenwerving. GSN gaat dit in 2018 verder uitwerken en bekijken in welke vorm dit aangeboden kan worden aan
de leden.
De presentatie zal worden bijgevoegd aan deze notulen.
3. Verslag algemene ledenvergadering 10 juni 2017 en actielijst
De notulen worden per bladzijde besproken.
Blz. 2:
Mevrouw van Koningsbrugge informeert naar de onderwerping van haar leden m.b.t. het tuchtrecht. De heer
Engelaar geeft aan dat een voorwaarde voor het aansluiten van lidorganisaties bij GSN is dat deze zich onderwerpen
aan de statuten van de sportbond (w.o. het tuchtrecht).
Actiepunt m.b.t. de evenementenverzekering; deze staat uit en GSN verwacht z.s.m. een reactie vanuit AON.
Mevrouw van Koningsbrugge wijst op het VN-verdrag en de gemeenteraadsverkiezingen en de kansen die hier liggen
voor sportorganisaties. De heer Engelaar meldt dat NOC*NSF een toolbox heeft ontwikkeld voor verenigingen m.b.t.
de gemeenteraadsverkiezingen. De toolbox is voor iedereen vrij toegankelijk.
De notulen worden goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken / mededelingen
Er zijn deze vergadering geen mededelingen of ingekomen stukken.
5. Herbenoeming bestuurslid mevrouw Claringbould
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Claringbould, die een toelichting geeft op haar motivatie om verder te
willen als bestuurslid én op de regiobijeenkomsten die zij namens het bestuur in de afgelopen periode heeft bezocht.
Mevrouw Claringbould wordt benoemd voor een volgende bestuurstermijn.
6. Jaarplan 2018
De heer Engelaar haalt kort de hoogtepunten uit het jaarplan. In 2018 wil GSN nog een slag maken met betrekking
op het creëren van een veilig sportklimaat, ongeacht de uitkomsten uit het onderzoek van Commissie de Vries.
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Op het gebied van sportontwikkeling neemt GSN in 2018 de aansluiting bij de internationale koepel voor visueel
gehandicapte sporters, namelijk de IBSA, over van NOC*NSF. Daarnaast start er in 2018 een project speciaal voor
visueel gehandicapte sporters in samenwerking met Visio, Bartimeus en de Oogvereniging om meer visueel
gehandicapten aan het sporten te krijgen.
Samen met de IJshockeybond gaat GSN het para ice hockey in 2018 verder ontwikkelen. Dit kan resulteren in een
organisatorisch integratie traject.
Rolstoelrugby zal volgend jaar haar sporttraject intensiveren. Er is voor 2018 een nieuwe bondscoach aangenomen
voor 12 uur per week. Daarnaast zal er gezocht worden naar een sponsor voor het rolstoelrugbyteam.
Het Boccia Team NL is verhuisd naar CTO Amsterdam. Het team zal tijdelijk ook nog blijven trainen in Groesbeek
totdat het woongedeelte voor de spelers in Amsterdam goed geregeld is.
De Cruyff Foundation ondersteunt de jeugd binnen het boccia. Samen gaan we proberen zoveel mogelijk jongeren
met een lichamelijke handicap kennis te laten maken met de sport boccia.
Mevrouw Jacobs vult aan dat er aanwas moet komen van talenten om de topsport over een aantal jaar te kunnen
continueren.
Het MATP-programma gaat in 2018 een volgende stap zetten. GSN werkt samen met de Brug Groningen aan een
pilot.
De heer van der Wal signaleert dat bij Special Olympics een sporter die is aangesloten bij GSN en wil deelnemen aan
een sport die organisatorisch niet meer onder GSN valt 2,50 euro extra moet betalen om te kunnen deelnemen. Hij
geeft aan deze ongelijkheid zeer te betreuren.
Mevrouw Zegers informeert naar de 4,8 fte personeel. De voorzitter licht toe dat hier ook de bondscoach en de
assistent bondscoach in wordt meegenomen.
Het jaarplan 2018 wordt goedgekeurd.
7. Begroting 2018, inclusief vaststelling contributiegelden en spelerskaarten
De penningmeester licht kort de uitgaven in 2018 toe. In de presentatie van de directeur zijn de belangrijkste trends
reeds toegelicht.
De opleiding trainer 3 voor sporters met een handicap is een succes en hier generen we zelfs wat inkomsten uit.
De begroting 2018 wordt goedgekeurd.
De contributie wordt vastgesteld op 9,65 euro per lid en de spelerskaarten op 12,50 euro. Beiden blijven dus gelijk.
8. Rondvraag
Mevrouw van Koningsbrugge wijst de bond en de verenigingen op de wijziging van de privacywetgeving (AVGwetgeving). De heer Engelaar informeert de aanwezigen dat NOC*NSF met een toolbox komt voor verenigingen en
ISR zal ook nog met handvaten komen voor bonden en verenigingen. GSN zal lidorganisaties bijtijds informeren.
Mevrouw van Koningsbrugge is in overleg met de verzekeraar over begeleiding van sporters met epilepsie. Wanneer
zij dit duidelijk heeft zal ze de casus doorsturen aan het bureau zodat zij dit onder de leden kunnen verspreiden.
Mevrouw Jacobs deelt mede dat in Nijmegen de week van de aangepaste sporten wordt georganiseerd (4 maart). Zij
zal aanwezig zijn met boccia en ontvangt t.z.t. graag promotiemateriaal.
De voorzitter overhandigt aan mevrouw Jacobs – Elbers en de heer Jacobs de Bondspenning voor hun grote
verdienste aan de gehandicaptensport in het algemeen en de breedtesport boccia in het bijzonder.
De voorzitter sluit de vergadering om 12:30 en bedankt de aanwezigen voor hun komst.
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Besluiten
Notulen 10 juni 2017 goedgekeurd
Bestuurslid Mevrouw Inge Claringbould herbenoemd
Jaarplan 2018 goedgekeurd
Begroting 2018 en vaststelling contributiegelden 9,65 per lid en spelerspassen 12,50 goedgekeurd

Nr.

Datum

Actie

Wie

Wanneer

1.

10-6-2017

Mogelijkheid om een
evenementenverzekering toe te voegen
aan de producten bekijken

Bondsbureau

Begin 2018

2.

9-12-2017

Kennisbijeenkomsten m.b.t.
fondsenwerving

Bondsbureau

2018
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