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Aanwezig namens het bestuur: 
 

Voorzitter a.i.  C. Goumans 
Secretaris  W. Blankevoort 

Penningmeester W. Heemskerk 

Bestuurslid  J. Hes 
Aspirant-bestuurslid N. Meijer  

            
Aanwezig namens de verenigingen: 

 

Vereniging 1e vertegenwoordiger 2e vertegenwoordiger 
Aantal 

stemrechten 

       

DSV de Dommel A. Hoogerwerf (volmacht)  2 

DBC Utrecht B. Steenmeijer M. de Vet 1 

DSV Almere A. Zoomer  1 

DSV Catharijne ‘83 W. Beeuwkes H. van Hardeveld 2 

Zwaluw’60 A. Hoogerwerf (volmacht)  1 

DSV Dorswedo A. Hoogerwerf  2 

DSV Kennemerland L. Ruinaard (volmacht)  1 

FC Lighttown O. van Mierlo M. van der Lans 1 

GDVV Martinistad R. de Witte  3 

Liever Sportiever A. van Wijde  1 

OLDI B. van ’t Wout  1 

RDZC T. Naarden  1 

ZBSD W. de Wachter-Poppe D. Paardekam 2 

ADSV L. Ruinaard E. Dankfort 2 

BC Het Zuiden A. Bouwmeester  1 

Maasstad ‘87 M. Zwaneburg  1 

DBC Purmerend N. Petersen  1 

Revanche W. Maijers  1 

    

Persoonlijke leden: J.M. Bloemkolk lid van verdienste KNDSB 1 

 H. Zwaal Erelid 1 

 M. Brugman  1 

 B. Smale  1 

    

  Totaal 29 

Aanwezig namens de afdelingen: niemand 

 

Afdeling   

 

Notuliste:    Frouke van Winsum 
 

Gebarentaaltolken:  Erika Bloemkolk 
      Melany Mol 

 

Afwezig verenigingen:  met kennisgeving:  zonder kennisgeving: 
 

    BC Rotterdam   TOG 
    Black Eagles    

         
Afwezig persoonlijke leden met kennisgeving:   Fons Groenewegen 
          Chantal Brugman - van Rheenen



1. Opening door de voorzitter (a.i.) 1 
Voorzitter opent de ALV om 19:45 uur en heet de ALV welkom.  2 
 3 
a) vaststelling agenda 4 
Er zijn enkele wijzigingen, de agendapunten zien er als volgt uit:  5 
1. Opening door de voorzitter;  6 
2. Mededelingen vanuit het bestuur;  7 
3. Notulen 20 juni 2014;  8 
4. Laatste stand van zaken;  9 
5. Begroting 2015;  10 
6. Voorstellen van leden;  11 
7. Samengevoegde zaken;  12 
8. Bestuursverkiezingen;  13 
9. Rondvraag;  14 
10. Vaststellen volgende ALV;  15 
11. Sluiting.  16 

 17 
De agenda is hiermee vastgesteld. 18 

 19 
b) installatie stembureau  20 
Milthon Boldewijn en Hans Rovers vormen het stembureau voor deze ALV. 21 

 22 
2. Mededelingen 23 

 EK cross country in Polen: Silvana Dell’Era heeft 2x 6e plaats gehaald en Kristel Koolhaas 24 
9e plaats. 25 

 WK golf in Verenigde Staten van Amerika: Charles Mikkers is 3e geworden en Leonie 26 
Warringa 3e. 27 

 EK zwemmen in Rusland: Lily Gommers heeft de 9e plaats gehaald. 28 
 EJK atletiek in Turkije: Elaine den Exter heeft goud en zilver gewonnen op de 100 en 200 29 

meter. Lucinde Wiersema heeft goud gewonnen met hoogspringen, zilver bij het 30 
verspringen en het speerwerpen. Brons bij het kogelstoten. 31 

 Wim Heemskerk en Carianne Goumans zijn naar het EDSO Congres in Turkije geweest. EK 32 
zaalvoetbal 2018 in Amsterdam is binnen gehaald door ons. EK atletiek helaas niet en 33 
Henk van Hardeveld is helaas niet gekozen door het congres om zitting in het bestuur van 34 
EDSO te nemen. 35 

 36 
CATHARIJNE’83: Bravo voor de behaalde medailles van golf. Zijn jullie naar Schiphol geweest 37 
om ze te onthalen? 38 
VOORZITTER: Er was wel contact, maar door omstandigheden is het niet gelukt. En ze konden 39 
niet op de ALV aanwezig zijn. Misschien komt er aandacht voor Charles en Leonie tijdens DSA. 40 
 41 
CATHARIJNE’83: We missen bij mededelingen het opnoemen van de aanwezigen, afwezigen 42 
met kennisgeving en zonder kennisgeving.  43 
VOORZITTER: noemt alle namen op (zie presentielijst). 44 
 45 
ADSV: Wie notuleert hier eigenlijk? En Niels Meijer zit nog niet in het bestuur, wat doet hij 46 
daar naast de andere bestuursleden? 47 
VOORZITTER: Frouke van Winsum notuleert. Erika Bloemkolk en Melany Mol zijn de tolken 48 
Nederlandse Gebarentaal. Niels Meijer is aspirant-bestuurslid, hij loopt al een tijdje met ons 49 
mee. Daarom zit hij ook daar. 50 
ADSV: Zolang een bestuurslid niet is gekozen, vind ik dat hij daar niet hoort te zitten. 51 
VOORZITTER: Dan zou ik hier ook niet moeten staan, ik ben ook niet gekozen. 52 
 53 

3. Notulen 20 juni 2014 54 
Pagina 2: 55 
MARTIN BRUGMAN: E. Brugman moet M. Brugman zijn. 56 
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 57 
Pagina 3: 58 
DORSWEDO: r27  Waarom staat de voorzitter ad interim daar dan?  59 
PENNINGMEESTER: We hebben haar machtiging gegeven om deze ALV te leiden.  60 
 61 
DORSWEDO: r30  Wat is de status van de uitkomst van het adviesbureau die zijn 62 
meegenomen naar de gesprekken met het Ministerie van VWS en NOC*NSF? 63 
VOORZITTER: Dat is tijdens de TC-bijeenkomst al meegedeeld. Er wordt een kadercursus 64 
opgezet. We zijn bezig de afdelingen meer zelf te laten doen en werkplannen voor langere 65 
termijn aan het uitwerken.  66 
 67 
DORSWEDO: r59  Wie neemt nu de fondsenwerving over? 68 
VOORZITTER: Er zijn verschillende opties. Wim Heemskerk is bereid om een cursus te volgen 69 
daarvoor. Afdelingbestuurders kunnen ook een cursus volgen. Of we nemen een extern 70 
persoon aan daarvoor. 71 
CATHARIJNE’83: Ik wil me aansluiten bij Dorswedo, terug naar regel 12, gesprekken met het 72 
Ministerie van VWS en NOC*NSF. Ik (HvH) ben daar ook bij geweest. Het doel van het 73 
Ministerie was om KNDSB met Gehandicaptensport Nederland samen te laten voegen. Hierdoor 74 
kan Wim Heemskerk geen fondsenwerver worden. Dat is onmogelijk! Wat doen we nu met de 75 
wens van het Ministerie? Gaan we de andere kant op? 76 
VOORZITTER: We hebben in september een gesprek gehad met de voorzitter van 77 
Gehandicaptensport Nederland en Rita van Driel (NOC*NSF). We houden ons bij onze eigen 78 
standpunt: samenwerken kan, maar we behouden wel onze zelfstandige besluitvorming. 79 
Verder komt er een onafhankelijk onderzoek hiernaar. Het Ministerie betaalt dit. Uitgangspunt 80 
van KNDSB is wel om een zelfstandige bond te blijven. Het zijn nu drukke tijden, dit allemaal 81 
vraag tijd. Hopelijk reageert het Ministerie snel weer. Wat betreft fondsenwerving: we moeten 82 
het breed blijven bekijken, naar diverse mogelijkheden en oplossingen. Echter, we hebben nu 83 
andere prioriteiten. 84 
 85 
Pagina 4: 86 
BCHZ: r82  Hebben jullie al besloten wat het doel van de SponsOORloop is? 87 
VOORZITTER: Het geld is voor de sporttalenten en voornamelijk jeugd. De afgelopen 88 
SponsOORloop is er een opbrengst van €4165 gerealiseerd. 89 
 90 
ADSV: r82:  Een taalkundige verbetering: naartoe.  91 
 92 
Pagina 5: 93 
DORSWEDO: r153  Is er een specificatie gepubliceerd? 94 
PENNINGMEESTER: Bestuur heeft hier geen toezegging gedaan. Het was niet nodig.  95 
RDZC: Waarom niet? 96 
PENNINGMEESTER: Accountant heeft het goedgekeurd. Er is wel een specificatie naar Jan 97 
Bloemkolk gestuurd. 98 
 99 
Pagina 7: 100 
DORSWEDO: r264  Er is een opzegtermijn van 6 maanden. De ALV was op 20 juni. Is het 101 
jullie gelukt om voor 1 juli op te zeggen? 102 
VOORZITTER: Het is 6 maanden van te voren opgezegd. En we hebben geen tegenbericht 103 
gekregen. Dus we gaan ervan uit dat we per 1 januari 2015 gaan verhuizen. 104 
CATHARIJNE’83: Gaan we nu wel verhuizen: ja of nee? Want het is wel heel erg duur. En als ik 105 
(HvH) me kan herinneren van toen ik nog in het bestuur zat, was het contract met 106 
Dovenschap voor 3 jaar. Hoe zit dat nu? 107 
VOORZITTER: Het klopt dat het voor 3 jaar is. Maar het contract is niet officieel getekend. En 108 
er zijn geen voorwaarden meegeleverd. Daarnaast zitten we krap in Houten. Straks vertellen 109 
we hier meer over bij agendapunt 4. 110 
 111 
Pagina 8: 112 
DORSWEDO: r338-345  Is er een boete gekomen of niet?  113 
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VOORZITTER: Ja, €2500. Verwachting was €5000, toch lager uitgevallen. 114 
DORSWEDO: Dat blijft toch wel veel geld. Had het voorkomen kunnen worden? 115 
VOORZITTER: Eigenlijk hadden we hier inderdaad eerder kunnen ingrijpen. Maar dat is 116 
achteraf praten. 117 
DBCU: €2500 boete, wat kost een thuiswedstrijd? Is dat goedkoper dan de boete? 118 
VOORZITTER: Als we hadden gewonnen, en het team trok zich alsnog terug, was de boete 119 
hoger uitgevallen.  120 
DBCU: Waarvandaan halen jullie €2500? 121 
PENNINGMEESTER: Het geld is van ons. Er moeten grenzen zijn. We willen nog meer verlies 122 
en precedentenwerking voorkomen.  123 
CATHARIJNE’83: De spelers zijn wel op eigen initiatief en kosten naar Hongarije gegaan. Dus 124 
ik vind dit besluit een beetje respectloos.  125 
PENNINGMEESTER: Ze zijn er 1 dag heen en terug gegaan. Dit is onprofessioneel. Verder 126 
waren heel veel zaken onduidelijk wat betreft de kosten. Beter grenzen trekken om nog meer 127 
verlies te voorkomen. Daarom is dit besluit genomen. Ook is het eerlijk tegenover andere 128 
afdelingen. We moeten realistisch kijken naar de financiën en niet te veel hopen. 129 
CATHARIJNE’83: Er zijn 2 afdelingsbestuurders op non-actief gesteld. Bestuurslid sportzaken 130 
blijft zitten, dit is niet eerlijk. Ik (HvH) vind dat jij (penningmeester) ook moet opstappen.  131 
PENNINGMEESTER: Persoonlijke aanvallen worden niet geaccepteerd hier en ik ben geen 132 
bestuurslid sportzaken. Jacco Hes kan hier straks meer over vertellen. 133 
JACCO HES: Bij agendapunt 7 wordt meer verteld over afdeling veldvoetbal.  134 
 135 
De notulen zijn hiermee goedgekeurd en vastgesteld. 136 
 137 

4. Laatste stand van zaken en ontwikkelingen KNDSB 138 
Er is een powerpointpresentatie over de onderstaande punten getoond. Dit is op te vragen bij 139 
office@kndsb.nl. 140 
 141 
A. Verhuizing Berengroep 142 
Het zal €7000 exclusief BTW per jaar kosten. Het is zo goed als zeker dat we gaan verhuizen 143 
per 1 januari 2015.  144 
 145 
B. Ledenadministratie 146 
Er komt een digitale ledenadministratie, persoonlijke leden kunnen hun gegevens doorgeven 147 
aan secretaris en verenigingsbesturen de gegevens van hun leden. Zelfs audiogrammen 148 
kunnen digitaal ingevoerd worden. Dit is op proef. Per 1 januari 2015 willen we hiermee 149 
starten. 150 
 151 
DORSWEDO: Het ziet er mooi uit. Maar hoe zit het met de privacy? 152 
VOORZITTER: Er is een eigen domein en eigen inlog. Alles is beveiligd, ook de financiële 153 
administratie. 154 
 155 
DORSWEDO: Bij wie ligt de bevoegdheid om dit te beheren? 156 
VOORZITTER: Het dagelijks bestuur van het hoofdbestuur en verenigingsbesturen. 157 
Persoonlijke leden gaan via onze secretaris en verenigingsleden via de verenigingsbesturen. 158 
Deze ledenadministratie wordt gekoppeld aan de financiële administratie. 159 
 160 
DBCU: Hoe zit het met verspreiden van de contributie? 161 
PENNINGMEESTER: Verenigingen krijgen een factuur en de contributie bij persoonlijke leden 162 
wordt automatisch geïncasseerd door machtiging. 163 
 164 
MARTINISTAD: Het kost allemaal dus €9000. Is dat inclusief de ledenpassen? Hoe zit dat 165 
precies? 166 
VOORZITTER: Er zijn 2 manieren, digitale pas of uitprinten. 167 
 168 
BERT SMALE: Wanneer worden de facturen verzonden? Hoe zit het met dubbele 169 
lidmaatschappen? 170 

mailto:office@kndsb.nl
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PENNINGMEESTER: Ja, dubbele lidmaatschappen blijven, tenzij de statuten worden gewijzigd. 171 
Officieel worden de facturen op 31 januari verzonden. Maar dit gebeurt nooit echt.  172 
 173 
BCHZ: Wat houdt die €9000 in? 174 
PENNINGMEESTER: Uitbesteding van leden- en financiële administratie is €9000. 175 
 176 
ADSV: Als er iemand lid wordt na 31 januari, hoe wordt dit dan aangepakt? 177 
PENNINGMEESTER: Dan kunnen we 1x per maand een factuur sturen na 31 januari. We 178 
moeten nog even kijken hoe het in praktijk werkt. 179 
 180 
RDZC: Als een lid is aangemeld, is die dan automatisch speelgerechtigd? 181 
VOORZITTER: Er moet wel eerst een goedkeuring afgegeven worden. Betaald, audiogram, 182 
pasfoto, en dergelijke. Het is een goed punt, we moeten hier goed over nadenken. 183 
 184 
DORSWEDO: Staat de ALV toe dat er €9000 wordt uitgegeven aan de uitbesteding van leden- 185 
en financiële administratie? 186 
PENNINGMEESTER: Het plan is digitalisering van ledenadministratie, dit is besproken tijdens 187 
de vorige ALV. Dit kunnen we het beste uitbesteden. Uitbesteding van financiële administratie 188 
is inderdaad nieuw. En toch is het goedkoper. 189 
 190 
CATHARIJNE’83: (HvH) Vrijwilligers zijn goedkoper. Mijn vrouw (Patricia van Hardeveld) doet 191 
de ledenadministratie als vrijwilligster. Wordt zij nu zomaar aan de kant gezet? En hoe 192 
controleren jullie dit?  193 
PENNINGMEESTER: Het is een waterdicht systeem. Excel is dat helaas niet. En na onderzoek 194 
blijkt uitbesteding professioneler, veiliger, makkelijker en goedkoper te zijn. Straks verder 195 
bespreken bij begroting 2015. 196 
 197 
DBCU: Hebben ze ervaring met audiogrammen?  198 
VOORZITTER: Dat is een goede vraag. Daarover moeten duidelijke afspraken gemaakt 199 
worden. 200 
 201 
DBCU: Wat doen we met de vrijwilliger voor ledenadministratie? 202 
PENNINGMEESTER: Door de digitalisering van de ledenadministratie is een vrijwilliger niet 203 
meer nodig. 204 
 205 
C. Financiële administratie 206 
VOORZITTER: Om belangenverstrengeling te voorkomen willen we de financiële administratie 207 
uitbesteden, deze zal de squashbond gaan oppakken. Onze accountantskosten zijn nog hoog 208 
en via de schermbond zal de accountant goedkoper te zijn. Daarom willen we de 209 
samenwerking aangaan. Hopelijk kan het plan doorgaan. 210 
 211 
RDZC: Bedoel je uitbesteden aan een externe bureau? Wat is de rol van het bestuur? 212 
VOORZITTER: Ja. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor verslagen en dergelijke, maar het 213 
bureau doet de boekhouding, uitvoering en declaraties.  214 
 215 
ADSV: Heeft de penningmeester toegang tot de financiële administratie? Kan de 216 
penningmeester ook zelf facturen betalen?  217 
PENNINGMEESTER: De penningmeester betaalt altijd namens KNDSB, ik ben de 218 
eindverantwoordelijke. Ondertekenen en dan laten uitbetalen door het bureau. 219 
 220 
FOCUS 2015: 221 
RDZC: Ik mis nog het punt om mensen te stimuleren om lid van een vereniging te worden. 222 
VOORZITTER: Er komt sowieso meer aandacht voor breedtesport.  223 
RDZC: Persoonlijke lidmaatschap bij KNDSB is goedkoper dan bij een vereniging. Daardoor 224 
worden velen liever persoonlijk lid.  225 
PENNINGMEESTER: Dan is het misschien een goede zet om een aparte contributie op te zetten 226 
bij de verenigingen voor de ondersteunende leden. 227 
 228 
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LIEVER SPORTIEVER: Is een audiogram voor breedte- en topsporters echt nodig? Is een 229 
doktersverklaring niet voldoende? 230 
PENNINGMEESTER: Het staat in de statuten en reglementen dat een audiogram voor 231 
wedstrijdsporters verplicht is. 232 
 233 

5. Begroting 2015 234 
PENNINGMEESTER: Het is nooit leuk om een begroting te maken. Er moet eerst worden 235 
gekeken naar hoeveel gelden we binnen krijgen en ten tweede naar hoeveel we kunnen 236 
uitgeven.  237 
 238 
Zonder internationale activiteiten is het totaal baten voor 2015 €63.500. De afdelingen zijn zelf 239 
verantwoordelijk voor de financiering van de internationale activiteiten. 240 
 241 
De uitbesteding van financiële administratie is zo besloten omdat ik 2 petten op heb, en de pet 242 
van financiële administratie af wil doen. Bij ziekte en andere omstandigheden van de 243 
penningmeester kunnen de transacties gewoon blijven doorgaan. Anders komt er een kink in 244 
de kabel. €9000 voor leden- en financiële administratie is een ruwe schatting, het kan hoger of 245 
lager uitvallen. Dit bedrag is nog niet officieel. 246 
 247 
Huisvesting Berengroep, dit zal duurder dan nu in Houten zijn. Maar het is een win-win 248 
situatie. We zullen meer zichtbaarheid krijgen en ons netwerk wordt groter. Betekent dat er 249 
meer gelden binnen kunnen komen.  250 
 251 
Organisatielasten: de accountantskosten kunnen lager uitvallen door de accountant bij de 252 
schermbond. 253 
 254 
Activiteitenlasten: er komen minder gelden binnen, dus er gaan ook minder gelden naar de 255 
afdelingen. Nieuw is Topsport/Deaflympics 2017, we willen hier meer aandacht aan geven. 256 
Daarnaast komen er geen gelden voor Deaflympics binnen, daarom is deze nieuwe post 257 
ontstaan. 258 
 259 
RDZC: Op 1e blad staat dat er in 2015 meer fondsen binnen zullen komen. Hoe kan dat? 260 
PENNINGMEESTER: In 2014 waren er al onverwacht meer gelden binnen gekomen, €55.0000 261 
in het totaal. 262 
 263 
RDZC: Op 2e blad staat de lasten van financiële en ledenadministratie in 2015 op €9.000 264 
staan. Wat is de verhouding met lasten voor de vrijwilligers nu? 265 
PENNINGMEESTER: Diverse vergoedingen voor vrijwilligers staan nu op €10.000 euro. Dit 266 
wordt verminderd met €8.000. 267 
 268 
RDZC: Het wordt dus €1.000 duurder. 269 
PENNINGMEESTER: Klopt, maar €9.000 is nog niet officieel vastgesteld. Het is ruim begroot. 270 
Als het officieel wordt, dan kunnen we zeggen of het goedkoper wordt of niet. 271 
 272 
BERT SMALE: Op 2e blad staat dat de accountantskosten €6.500 zullen zijn. Hoeveel kan het 273 
nog geminderd worden? 274 
PENNINGMEESTER: Het kan €1.000 goedkoper worden.  275 
BERT SMALE: Op 3e blad staat afdeling darts, bestaat dat nog? 276 
PENNINGMEESTER: Officieel niet, er is geen begroting van de afdeling binnen gekomen. 277 
 278 
ADSV: De financiële en ledenadministratie wordt uitbesteed via de echtgenoot van Carianne. 279 
Hoe zit het als Carianne wegvalt?  280 
PENNINGMEESTER: Er zal een contract worden afgesloten. 281 
 282 
ADSV: In 2015 is er weer een ICSD congres, waar zal dat zijn? 283 
PENNINGMEESTER: In Rusland, aansluitend met winter Deaflympics. 284 

  285 
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LIEVER SPORTIEVER: Op 3e blad staat dat er geld is begroot voor Topsport/Deaflympics. 286 
Krijgen de afdelingen dan ook geld voor EK en WK? 287 
PENNINGMEESTER: Het gaat om de weg van talentvolle topsporters richting Deaflympics. We 288 
kijken hierbij ook naar individuele sporters. Dus de afdelingen moeten zelf geld binnen halen 289 
voor EK en WK. 290 

  291 
CATHARIJNE’83: Op 3e blad is er een bedrag begroot voor afdeling veldvoetbal. Maar de 292 
stekker is er toch uit gehaald? 293 
PENNINGMEESTER: De afdeling bestaat nog steeds. Bij agendapunt 7 wordt daar meer over 294 
verteld. 295 

 296 
CATHARIJNE’83: Ik (HvH) heb uitgezocht hoe het zit met de accountantskosten. Ik heb 297 
ontdekt dat er 3 soorten verklaringen zijn. En nu hebben wij de duurste verklaring, terwijl een 298 
goedkopere beoordelingsverklaring voldoende is. Dit is geschikt voor sportbonden. Advies aan 299 
jullie is om hierover te praten met Nike Boor van FGS.  300 
PENNINGMEESTER: Tijdens de vorige ALV is er gekozen voor een controleverklaring. Volgens 301 
de statuten is dat ook verplicht. Zo niet, dien dan een voorstel tot statutenwijziging in. wel 302 
blijven we altijd zoekende naar een goedkopere accountant. 303 

 304 
DORSWEDO: Namens Zwaluw'60 moet ik vragen waarom er voor afdeling tennis slechts €50 is 305 
begroot, ondanks ze wel een werkplan hebben ingediend. 306 
PENNINGMEESTER: Het klopt dat het werkplan al is ingediend, maar het is nog niet verwerkt. 307 
Ik begreep dat er per 1 januari 2015 niemand meer in afdelingsbestuur tennis zit, klopt dat? 308 

 309 
MARTIN BRUGMAN: Ik zit nu in het afdelingsbestuur en stop daarmee per 1 januari 2015. 310 
Daarom heb ik 2 werkplannen vooruit ingediend, voor 2015 en 2016. Het is nog niet bekend 311 
wie er in het bestuur gaat zitten, en toch vind ik het vreemd dat er zo weinig is begroot. 312 
PENNINGMEESTER: Ik stel voor dat dit later met de afdeling wordt besproken. 313 

 314 
BCHZ: Inkomsten door ledenmaatschappen blijft hetzelfde, terwijl de afdelingen meer leden 315 
binnen krijgen. En toch krijgen de afdelingen minder geld, zoals bowling. Er moet worden 316 
gekeken naar de verhouding met andere afdelingen, een verdeelsleutel. Hoe ziet dat eruit? 317 
PENNINGMEESTER: Iedere afdeling gaat er op achteruit. In principe kijken we naar hoeveel 318 
leden er per afdeling zijn. Toch krijgen sommige afdelingen iets meer geld omdat hun sport 319 
duurder is.  320 

 321 
MARTIN BRUGMAN: Ik heb het idee dat jullie een afdeling straffen voor een jaar weinig 322 
uitgaven.  323 
PENNINGMEESTER: Afdeling is dan niet actief, als het actief wordt, dan komen er meer gelden 324 
binnen. We bespreken dit nog op een latere moment. 325 
  326 
Met de stemming is begroting 2015 met 12 voor, 7 blanco en 10 tegen goedgekeurd en 327 
vastgesteld door de ALV. 328 
 329 

6. Voorstellen van de verenigingen 330 
A. Voorstel DSV CATHARIJNE’83: 331 
“Het boekjaar van de KNDSB loopt van 1 januari tot en met 31 december. 332 
De meeste aangesloten verenigingen hebben een boekjaar van medio juni tot medio juni het jaar 333 
daarop. Hierdoor is de balans verstoord met betrekking tot betalen van het KNDSB-lidmaatschap 334 
van de leden van de aangesloten verengingen. Immers een nieuw lid of een overgeschreven lid zal 335 
voor het 1e seizoen dat uit 2 verschillende jaren bestaat 2 x 15 euro moeten betalen. Verder zal een 336 
lid dat in een boekjaar van de KNDSB overgeschreven is, dus actief is geweest voor 2 verschillende 337 
verenigingen in dezelfde sporttak, 2 x 15 euro moeten betalen aan de KNDSB terwijl een 338 
lidmaatschap 1 jaar zal moeten duren. 339 
 340 
Voorstel: 341 
Op 1 januari het 1e gedeelte van het lidmaatschapgeld betalen en op 1 juli het 2e 342 
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gedeelte van het lidmaatschapgeld betalen. Op deze manier hoeven de aangesloten verenigingen 343 
geen extra geld af te dragen voor een lid dat niet meer lid is van de verenging na het seizoen. Het 344 
aanmelden of overschrijven van nieuwe leden voor het nieuwe seizoen zal dan 7,50 euro kosten 345 
ipv 15 euro.” 346 
 347 
PENNINGMEESTER: Dit voorstel tot statutenwijziging is niet volgens de eisen die in onze 348 
statuten staan. Hierdoor kunnen we dit voorstel niet accepteren. 349 
MARTINISTAD: Er kan toch een uitzondering gemaakt worden voor de afdelingen die hier echt 350 
last van hebben: voetbal, volleybal en bowling? 351 
PENNINGMEESTER: Helaas moet het bestuur KNDSB besturen volgens de statuten en 352 
reglementen. Er dient een correct voorstel tot statutenwijziging worden ingediend vooraf.  353 
 354 
B. Voorstel MARTIN BRUGMAN: 355 
“Hierbij dien ik een verzoek in om de leden op de ALV te laten stemmen over het wel of niet 356 
installeren van een kascommissie. Eén en ander conform de statuten van de KNDSB, waarin staat 357 
beschreven dat de leden een commissie mogen installeren. 358 
 359 
Voorstel hierbij is dat de kascommissie de volgende bevoegdheden zouden moeten/kunnen 360 
hebben (dit ter beoordeling van de leden): 361 
- De kascommissie zal bestaan uit twee of drie leden die geen zitting hebben in het hoofdbestuur, 362 
of de afgelopen vier jaar in het hoofdbestuur hebben gezeten. 363 
- De kascommissie zal volledige inzage krijgen in de inkomsten en uitgaven van de bond. 364 
- De kascommissie controleert de inkomsten en uitgaven van de bond. 365 
- De kascommissie rapporteert aan het hoofdbestuur en de leden. 366 
- De kascommissie zal naast de reeds bestaande accountantscontrole inclusief bijbehorende 367 
accountantsverklaring komen, en niet ter vervanging van deze controle en/of verklaring. 368 
 369 
De accountantscontrole inclusief accountantsverklaring is, zoals dat bij de vorige ALV door de 370 
penningmeester Wim Heemskerk is uitgelegd, noodzakelijk. Dit is dus geen discussiepunt en zal 371 
gewoon gecontinueerd kunnen/moeten worden. 372 
De reden voor het verzoek om een kascommissie te installeren is dat er bij de leden de wens ligt 373 
om meer openheid en inzicht te verkrijgen in de financiën van de bond. Openheid die een 374 
accountantsverklaring in de ogen van de leden niet levert. Omdat het ondoenlijk is om de 375 
financiële administratie open te stellen voor alle leden, is het installeren van een kascommissie, 376 
welke dan namens de overige leden opereert en aan de leden rapporteert, een goede en passende 377 
oplossing.”  378 
 379 
PENNINGMEESTER: We hebben hier al over gediscussieerd tijdens de vorige ALV. En daarnaast 380 
hebben we een accountant. Je meent in je voorstel dat er leden zijn die niet tevreden zijn? Wie 381 
geven jou dan steun? Praat je namens alle leden? Daarnaast moet een kascommissie in de 382 
statuten geïnstalleerd worden. Dus er moet een correct voorstel tot statutenwijziging binnen 383 
komen, en dat is nu niet het geval. 384 
VOORZITTER: Ik stel voor om dit voorstel te laten screenen door een jurist en dan verder 385 
uitbouwen. Volgende ALV hierover stemmen. 386 
CATHARIJNE’83: Jullie moeten de leden respecteren! Jullie werken het voorstel van Catharijne 387 
tegen en waarom doen en denken jullie niet mee?! 388 
PENNINGMEESTER: Ik wijs hierbij nogmaals naar de statuten. Ze zijn duidelijk. 389 
JAN BLOEMKOLK: Het belangrijkste nu is om te kijken of er behoefte aan is, zo ja, dan voorstel 390 
uitwerken. Zo nee, dan laten vallen. 391 
LIEVER SPORTIEVER: Ook moeten we nadenken over waarom we hier behoefte aan hebben. 392 
Accountant is duidelijk en betrouwbaar, anders is het de fout van accountant bij misbruik en 393 
dergelijke. eigenlijk is dit dubbel werk, kascommissie en accountant. de accountant is 100% 394 
zuiver. Verzoek aan alle leden om hier goed over na te denken. 395 
SECRETARIS: Voor de goede orde, een voorstel tot statutenwijziging of een wijziging van een 396 
algemeen reglement en dergelijke moet volgens een format aan de hand van de eisen in de 397 
statuten ingediend worden. anders wordt het voorstel simpelweg niet behandeld.  398 
MARTIN BRUGMAN: Hoe zit het dan met D-voetbal? 399 
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SECRETARIS: Inhoud van de afdeling is niet statutair geregeld, daarom mag het hoofdbestuur 400 
dat voorstel gewoon indienen. 401 
JAN BLOEMKOLK: Willen we dat het voorstel verder wordt uitgewerkt? Is het nodig? Zo ja, dan 402 
uitzoeken of het kan en noodzakelijk is. Zo nee, dan moeten we er gelijk mee stoppen. 403 
 404 
Met de stemming is het voorstel om uit te zoeken of een kascommissie echt nodig is met 18 405 
voor, 3 blanco en 6 tegen goedgekeurd en vastgesteld door de ALV. 406 
 407 

7. Samenvoegen afdelingen 408 
Er is een powerpointpresentatie over D-voetbal getoond. Dit is op te vragen bij 409 
office@kndsb.nl. 410 
 411 
JACCO HES legt uit wat de voordelen en plannen zijn aan de hand van de presentatie. 412 
 413 
CATHARIJNE’83: Hoe zit het met jeugdvoetbal? KNDSB hoofdbestuur heeft al iets met 414 
jeugdsport? 415 
JACCO HES: Bij D-voetbal ligt de focus op voetbal zelf. Bij het hoofdbestuur richten we ons op 416 
breedtesport bij de jeugd. Toezicht op jeugd en contact met scholen gaan via het 417 
hoofdbestuur. 418 
 419 
BERT SMALE: Betekent D-voetbal dames-voetbal? 420 
JACCO HES: Nee, het betekent Doven-voetbal zoals G-voetbal bij KNVB. 421 
 422 
DORSWEDO: Is die benaming niet afschrikwekkend voor slechthorenden? 423 
JACCO HES: Er staat toch ook Doven in de overkoepelende term KNDSB? 424 
DBCU: Met 1e ronde dovencompetitie zaalvoetbal in Goes was er opeens geen jeugd na 2 425 
succesvolle jaren met de jeugd. Hoe kan dit? Worden ze in steek gelaten? 426 
JACCO HES: Dan moeten de verenigingen het bestuur afdeling zaalvoetbal aanspreken. We 427 
praten hier over een nieuw opzet en niet over wat er is gebeurd. 428 
 429 
ADSV: Hoe zit het met de bestuurszitting? Hoeveel mensen zitten er in? 430 
MARCEL KOOPMANS: We zijn hier nog niet mee begonnen. Eerst willen we de toestemming 431 
van ALV om dit opzet uit te werken. 432 
 433 
Met de stemming is het voorstel om het plan voor D-voetbal uit te werken met 25 voor, 1 434 
blanco en 0 tegen goedgekeurd en vastgesteld door de ALV. 435 
 436 

8. Verkiezingen 437 
A. Carianne Goumans 438 
DORSWEDO: We vragen ons af of je lid bent. Ben je dat? 439 
PENNINGMEESTER: Blijkbaar is zij nog geen lid. Maar als zij wordt gekozen, dan is ze meteen 440 
lid. 441 
CATHARIJNE’83: (HvH) Dit is ernstige nalatigheid van het bestuur! Mijn vrouw van de 442 
ledenadministratie heeft dit jullie al laten weten!  443 
MARTINISTAD: Het is erg jammer dat Henk als oud-bestuurslid het bestuur steeds persoonlijk 444 
aanvalt en afkraakt. Het is en blijft vrijwilligerswerk. Waarom wordt hier geprobeerd om het 445 
bestuur kapot te maken? Ik verwacht van de ALV meer steun jegens het bestuur.   446 
PENNINGMEESTER: Ik sluit me bij Martinistad aan. We doen onze best om KNDSB volgens de 447 
statuten, reglementen en besluiten te besturen. We bieden hierbij meteen een oplossing aan: 448 
Carianne is gelijk lid als zij wordt gekozen. 449 
CATHARIJNE’83: Ik (HvH) steun het bestuur absoluut! Ik heb ze nog een mail gestuurd! Maar 450 
toch luisteren ze niet naar mij! Bijvoorbeeld heb ik ze verzocht om 1 delegatie naar het EDSO 451 
congres in Turkije te laten gaan, omdat ik ook mee zou gaan als kandidaat. Dan kon ik de 2e 452 
delegatie zijn, dat is goedkoper. Toch gingen er 2 delegaties mee vanuit het bestuur! Dat is 453 
onacceptabel! 454 
 455 
HENRI ZWAAL: Er moet mij iets van het hart. Deze hele vergadering doet mij erg veel verdriet. 456 

mailto:office@kndsb.nl
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Het zou niet zo moeten gaan bij KNDSB. Het is vreselijk. En ik vind het verbazingwekkend dat 457 
Carianne nog geen lid is. Ik ben van mening dat een kandidaat eerst lid moet zijn.  458 
 459 
CATHARIJNE’83: Jullie spreken de verenigingen steeds aan om in de statuten te kijken en nu 460 
maken jullie zelf een fout. Jullie moeten zelf goed in de statuten lezen. 461 
VOORZITTER: Ten eerste wil ik even zeggen dat Henk van Hardeveld mij zelf heeft gevraagd 462 
om zitting in het bestuur te nemen, dus dit is eigenlijk ook jouw verantwoordelijkheid, Henk. 463 
BCHZ: Het is jammer dat we hier niet eerder attent over waren. We moeten goed 464 
samenwerken. 465 
 466 
B. Niels Meijer 467 
DBCU: Je wilt PR en TC gaan doen. Kun je wel een vergadering leiden? 468 
NIELS MEIJER: Het is een uitdaging voor mij om dat te doen, dus ik denk het wel. 469 
 470 
CATHARIJNE’83: We begrijpen niet dat je het bestuur afdeling zaalvoetbal in steek laat en in 471 
het hoofdbestuur wil gaan zitten. Waarom doe je dat? 472 
NIELS MEIJER: Ik ben na jaren in afdeling zaalvoetbal klaar voor een nieuwe stap. Ik laat ze 473 
niet zomaar in de steek, we laten elkaar langzaam los. Het bestuur afdeling zaalvoetbal is hier 474 
akkoord mee gegaan. 475 
 476 
JACCO HES: Voor alle duidelijkheid: het bestuur draagt Carianne voor als kandidaat-voorzitter. 477 
Dan wordt ze gelijk lid als zij is gekozen. Is dat duidelijk? 478 
SECRETARIS: Het bestuur wordt gekozen vanuit leden. Dan ben ik eigenlijk al 1 jaar illegaal 479 
lid. Het is eigenlijk een ongeschreven regel. Men wordt automatisch lid na goedkeuring van de 480 
voordracht. 481 
JACCO HES: Zijn jullie nu van gedachten veranderd? Iemand?  482 
 483 
Stemming: 484 
- Carianne Goumans – voorzitter: 7 voor, 17 tegen en 5 blanco. 485 
- Niels Meijer – bestuurslid: 23 voor, 5 tegen en 1 blanco. 486 
 487 
VOORZITTER: Het is erg jammer dat ik niet ben gekozen, want ik heb heel erg mijn best 488 
gedaan voor KNDSB. Ik wens jullie veel succes verder. 489 
PENNINGMEESTER: Bedankt allemaal. Carianne was heel goed voor ons bestuur, we hadden 490 
erg goed contact. Nu zij weg is, kan ik ook niet verder gaan als penningmeester. Dus ik treed 491 
af. Veel succes met het zoeken van een nieuwe penningmeester.  492 
NIELS MEIJER: Ik keek uit naar de samenwerking met Carianne en andere bestuursleden. Nu 493 
het zo is, zie ik het ook niet zitten om in het bestuur te zitten. Ik treed hierbij dus af als 494 
bestuurslid.  495 
SECRETARIS: Ik ben al 1 jaar illegaal lid. In principe ben ik dus nooit gekozen als secretaris. 496 
Jullie zoeken het maar uit! 497 
 498 
MARTINISTAD: Ik ben heel erg teleurgesteld in jullie als leden. Jullie hebben het bestuur 499 
weggejaagd. Dit is niet normaal! Jullie maken de dovensport kapot! Ik ben hier ziek van! 500 

 501 
 JACCO HES: De rondvraag vervalt en ik sluit hierbij de vergadering.   502 

 503 
9. Rondvraag 504 

VERVALLEN. 505 
 506 

10. Voorstel volgende ALV 507 
VERVALLEN. 508 
 509 

Sluiting 
Jacco Hes sluit de ALV om 23:40 uur.  
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