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Aanwezig namens het bestuur: 
 

Bestuurslid  J. Hes 
            

Aanwezig namens de verenigingen: 

 

Vereniging 1e vertegenwoordiger 2e vertegenwoordiger 

Aantal 

stemmen 

       

ADSV Luuk Ruinaard  2 

BC Het Zuiden Afgemeld   

BC Rotterdam Afgemeld   

Black Eagles Afwezig zonder kennisgeving   

DBC Purmerend Afgemeld   

DBC Utrecht Afgemeld   

DSV Almere Afgemeld   

DSV Catharijne ‘83 Angela Tewarie Henk van Hardeveld 2 

DSV de Dommel Yvette Lentink Wim Poort 2 

DSV Dorswedo Arjen Hoogerwerf  Nicolaj Yaroshenya 2 

DSV Kennemerland Afgemeld – volmacht ADSV  1 

FC Lighttown Marieke Cromsigt Marcel van der Lans 1 

GDVV Martinistad  Roel de Witte Frouke van Winsum 3 

Liever Sportiever Annaliese Bosveld-Terra Adriaan van Wijde 1 

Maasstad ‘87 Afgemeld   

OLDI Olga Hammerschlag  1 

RDZC Tony Naarden Ilona Koller 1 

Revanche Afgemeld   

TOG Afgemeld   

ZBSD Ad de Bruijn  2 

Zwaluw ‘60 Ad Vlaar Ko ter Linden 1 

    

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

 H. Zwaal Erelid 1 

 G. Westerveld Erelid 1 

 M. Brugman  1 

 B. Smale  1 

 C. Brugman-van Rheenen  1 

 B. Pavloff  1 

 C. Goumans  1 

    

  Totaal 27 

Overige aanwezigen: 
Wim Heemskerk (kandidaat penningmeester) 

Niels Meijer (kandidaat secretaris) 
Pieternel van Dis (kandidaat bestuurslid PR) 

 
Bondsbureau:   Rini den Besten 

Technische voorzitter:  Benny Elferink 
Notulist:    Jeroen Melissen 

Tolken NGT:   Erika Bloemkolk 

      Melany Mol 
 

Afwezig persoonlijke leden met kennisgeving:   Fons Groenewegen 
          Joël van der Schans 

        Robyn Groenewegen 

        Jan Stienstra 
        Willem Blankevoort



1. Opening 1 
Door Jacco Hes (19.40 uur), enig overgebleven bestuurslid. Stelt voor om Benny Elferink de 2 
vergadering te leiden als technisch voorzitter. Gevraagd wordt of iedereen hiermee akkoord 3 
gaat, d.m.v. van de gekleurde bordjes werden er 23 goedkeuringen geteld.  4 
 5 
BE (Benny Elferink) laat weten dat hij objectief zal handelen. 6 
 7 
a) vaststelling agenda 8 
BE: er zijn 6 kandidaten, iedereen is inmiddels op de hoogte hiervan. 9 
De agenda is hiermee vastgesteld. 10 

 11 
b) installatie stembureau  12 
Er is ook een stembureau aanwezig, onder leiding van Milthon Boldewijn. 13 
 14 

2. Mededelingen 15 
JH (Jacco Hes): over de vorige vergadering, hij is als enige overgebleven van het bestuur en 16 
heeft vanaf de vergadering van 7 november jl., alles moeten regelen. Hij heeft bewust de 17 
notulen van betreffende vergadering naar iedereen gemaild, i.v.m. openheid, zodat iedereen 18 
op de hoogte is, hij laat weten dat het een CONCEPT betreft. Alle zaken die besproken zijn in 19 
de notulen, worden NU niet behandeld, dit wordt een taak voor het nieuwe bestuur.  20 
 21 
Volgens artikel 17 lid 6 van de statuten, is hij een middel om alles te regelen, hij kan ook niet 22 
reageren op de vele mails die vanaf 7 november ontvangen zijn. De enige taak is dan ook, 23 
bestuursverkiezingen uitvoeren. Hij is heel blij met de 6 kandidaten voor het nieuwe bestuur. 24 
En voelt ook grote verantwoording voor de KNDSB. 25 
 26 
CATHARIJNE’83, Henk van Hardeveld: Goedenavond, ERE VOORZITTER, ereleden en erelid 27 
van verdienste, mijn dank aan de dagvoorzitter voor spreektijd. Als eerst wil ik mij 28 
verontschuldigen voor mijn harde opstellingen op ALV 7 nov. De emotie werd mij teveel. Jullie 29 
weten, altijd sta ik voor sporters. Mijn probleem was dat ik teveel wist, 13 jaren in bestuur, 30 
kent de krenten in pap. Aan Carianne wil ik mijn excuses bieden, op een gegeven moment 31 
werd jij mond gesnoerd door mij. Nogmaals excuses, straks loop ik naar jou toe en zal je hand 32 
geven. Ik snap je goed, ik ken je langzamerhand beter, ik heb je in januari binnengehaald. Je 33 
bent ambitieus, ik geloof in je. Je kan. Helaas door e.e.a. misgegaan met lidmaatschap. In de 34 
brief van Erelid Jan Stienstra, statutair gezien KLOPT. Gevoelens KLOPT NIET. Zoals Jan 35 
Stienstra mooi schrijft, je moet met vijanden praten. Met je vijand kan je uitkomen als beiden 36 
respect naar elkaar toe gaan. Aan het eind, als gevolg van domino bij de stemming blijft één 37 
bestuurslid over. Ik heb mijn verantwoording opgepakt en oproep gedaan, er zijn mensen 38 
moedwillig opgestaan, samen vormen ze a.i. commissie. Afspraak binnen groep is dat a.i. 39 
commissie integer en onpartijdig snel naar oplossing toewerken. Er is heel hard aan gewerkt 40 
binnen de groep, 3 mensen van de groep hebben gesproken met Carianne. Ik nam aan dat het 41 
bevredigend gesprek was. Er is naar oplossing gezocht, er is brief verstuurd met uitleg over de 42 
reparatie. (terugwerkende kracht lidmaatschap). Graag wil ik aantal mensen van a.i. commissie 43 
heel hartelijk danken voor hun belangeloos inzet. Mede dank hun is vanavond rust 44 
teruggekeerd in tent. Ik dank u voor aandacht 45 
 46 
JH: Alles moest volgens de regels gebeuren, en dus volgens de statuten.  47 
 48 
BE: Een discussie voeren met de interne commissie is nu niet de bedoeling, het heeft zijn werk 49 
al gedaan. 50 
 51 
DORSWEDO: wordt er schriftelijk gestemd?  52 
 53 
BE: Ja, er wordt schriftelijk gestemd 54 
 55 
Boris Pavloff: Ik wil eerst mijn complimenten geven aan Jacco, hoe hij zich stand gehouden 56 
heeft de afgelopen periode. Over de interne commissie wil ik even kwijt dat de persoonlijke 57 
aanvallen die gedaan zijn niet goed zijn, deed pijn in mijn hart.  58 
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 59 
ZWALUW ’60: Fijn dat er excuses aangeboden zijn, ik merk dat de sfeer nu beter is. 7 60 
november was een hele slechte sfeer, ik ga geen namen noemen, maar het was erg aanvallend 61 
allemaal. Hopelijk gaan we nu op een nette manier en gezond discussiëren. Neem een 62 
voorbeeld aan de WDD, een perfecte samenwerking met alle doven.  63 
 64 
BE: legt nog even uit wat er door Dorswedo en Boris P verteld is (zoals hierboven omschreven 65 
is) 66 
 67 
CATHARIJNE’83: De interne commissie heeft hard gewerkt, is voldoende zo. 68 

 69 
3. Bestuursverkiezingen 70 

BE:  Ik wil graag een aanwezigheidscontrole uitvoeren, dit i.v.m. de stemmen. Er zijn 31 71 
aanwezigen, namelijk 19 stemgerechtigde verenigingen en 12 personen met stemrechten. We 72 
gaan nu beginnen aan de hoofdschotel van de avond (bestuursverkiezingen  ). Voordat we 73 
gaan beginnen, zijn er nog vragen? 74 
 75 
Martin Brugman: over de procedure, heb overleg gehad met de IC. Er zijn 10 verenigingen die 76 
achter de petitie staan, Er moet gewerkt worden aan herstelpunten.  77 
 78 
Boris Pavloff: Wie zijn de 10 verenigingen dan? Is dit schriftelijk vast gelegd? 79 

 80 
JH: Ik heb respect voor de IC, maar ik hou me aan de bestuurslidtaak, het uitvoeren van de 81 
ALV is belangrijkste taak, ik kon niet reageren op alle e-mails. Ook omtrent het lidmaatschap. 82 
Maar dat is taak voor het nieuwe bestuur. 83 
 84 
BE: Het voorstel van CATHARIJNE was een lidmaatschap met terugwerkende kracht? Is hier 85 
steun van 10 verenigingen voor? We komen hier later op terug. 86 
 87 
CATHARIJNE: Toelichting in de brief is duidelijk, we gaan stemmen en dan? Het Ad Interim 88 
commissie heeft hard gewerkt, bedoeling is om te herstellen over het lidmaatschap, is niet 89 
goed gelopen allemaal. 90 
 91 
MARTINISTAD: Kunnen we over het lidmaatschap bij de volgende ALV praten? 92 
 93 
ZWALUW’60: Beter nu reparatie, anders moeten we een half jaar wachten.  94 
 95 
BE: volmachten mocht eigenlijk niet. 96 
 97 
Boris Pavloff: alles moet volgens de wet/statuten. Mandaat voor bestuur, goede 98 
verantwoording. Stemrecht moet duidelijk zijn. Met terugwerkende kracht mag officieel niet.  99 
 100 
BE: Mandaat geven op het nieuwe bestuur, zodat zijn het verder uitzoeken, iedereen gaat hier 101 
akkoord mee? JA 102 
 103 
JH: Ik zie een collectief team, er zijn 6 kandidaten voor het bestuur.  104 
 105 
BE: we gaan stap voor stap, stemmen, het gaat om de functies, niet om persoon. 106 
 107 
Boris Pavloff: afgelopen 6 jaar zijn 2 x statuten verandert, bijvoorbeeld: 108 
 109 
Artikel 8, lid 2: 110 
Het bestuur kent een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester, die 111 
tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur verdeelt de overige functies. 112 
 113 
Artikel 8, lid 5: 114 
Indien de benoeming in functie geschiedt, geschiedt ook de voordracht of kandidaatstelling in 115 
functie. 116 
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 117 
BE: is er behoefte om te vertellen over de brief die getoond wordt op het scherm? Over de 118 
kandidaten? 119 
 120 
MARTINISTAD: graag per kandidaat max 5 minuten voorstellen aan iedereen. 121 
 122 
BE: Alle kandidaten mogen zich nu voorstellen 123 
 124 
CARIANNE: (voorstelling als kandidaat Voorzitter) Zoals in het filmpje was v.d. week gemaild 125 
is, al verteld, wij stellen ons voor als een gezamenlijk TEAM, de afgelopen ½ jaar hebben we 126 
al hard gewerkt, ik ben zoals beloofd, meteen lid geworden van de KNDSB, na de laatste ALV. 127 
(een applaus volgt...) 128 
 129 
OLDI: we hebben grote bewondering voor Carianne, ze heeft echt een groot hart voor 130 
dovensport. 131 
RDZC: ook wij hebben bewondering voor Carianne, haar motivatie is er mooi, toch wel de 132 
vraag, of je ook een sportachtergrond hebt? 133 
 134 
CARIANNE: zelf actief in de sport? Nee, dat niet, maar ben altijd betrokken geweest bij 135 
jeugdsport, ook bij eigen kinderen, heb topsportondersteuning gedaan. En ik voel me erg thuis 136 
in de dovenwereld. 137 
 138 
FROUKE: (voorstelling als kandidaat vice-voorzitter): vanaf mijn geboorte doe ik al aan 139 
dovensport. Na de verzelfstandiging van de dovensportbond, voel ik me meer betrokken, wil 140 
graag meer doen voor dovensport. 141 
 142 
CATHARIJNE: je voetbalt in Duitsland, mag je dan bestuurslid zijn bij KNDSB? 143 
 144 
FROUKE: ik ben lid van de Duitse dovensport, maar dat is geen probleem om bestuurslid te 145 
zijn bij KNDSB, want ik ben ook lid van de KNDSB. 146 
 147 
NIELS: (voorstelling als kandidaat secretaris): Ik ben blij weer terug te zijn, waarom? Ik mis de 148 
betrokkenheid bij dovensport. 149 
 150 
RDZC: eerst deed je PR, en secretaris, waarom?  151 
 152 
NIELS: 17 jaar geleden ben ik ook al eens secretaris van Catharijne geweest, en is ook weer 153 
een nieuwe uitdaging om dit bij KNDSB te doen. 154 
 155 
WIM HEEMSKERK: (voorstelling als kandidaat penningmeester): ik ben al 4 jaar 156 
penningmeester. Ik voelde me niet helemaal super n.a.v. de vergadering van 7 november. 157 
Maar wil graag samen doorgaan, voelt nog niet klaar en dit team van 7 personen voelt goed.  158 
 159 
WILLEM BLANKENVOORT (voorstelling kandidaat bestuurslid, via Boris Pavloff): Is blij om weer 160 
terug te zijn, ik voel me weer welkom. Ik ben nog niet klaar, wil graag waarborg voor 161 
continuïteit, maar heb wel 2 voorwaarden: als persoonlijk lid doorgaan en 2, als Wim 162 
(penningmeester kandidaat) niet gekozen wordt, dan ga ik ook niet door.  163 
 164 
PIETERNEL: (voorstelling kandidaat PR): ik heb ervaring in dovensport met skiën, heb ervaring 165 
met PR en wil graag meer uithalen met wat er met KNDSB gebeurt.  166 
 167 
BE: iedereen heeft 5 papieren, voor de stemming 168 
 169 
RDZC: individueel gaat iedereen door, als een paar niet gekozen wordt, dat te doen? 170 
 171 
BE: iedereen moet gewoon zijn/haar gezonde verstand gebruiken bij het stemmen.  172 
 173 
CATHARIJNE: Wim en Niels waren al gekozen, dan hoeft het toch eigenlijk niet meer? 174 
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 175 
BE: toch wel, gewoon opnieuw stemmen. 176 
 177 
LIEVER SPORTIEVER: moeten de briefjes 1 voor 1 in de pot? Of alles in 1 pot? 178 
 179 
BE: vraag aan stembureau, kan alles in 1 pot?  180 
 181 
STEMBUREAU: dit is geen probleem 182 
 183 
RDZC: hoe door als individueel gekozen wordt? 184 
 185 
BE: men moet gewoon verantwoording nemen, aan boodschap als dit of als dat. is nu niet van 186 
toepassing. 187 
 188 
CARIANNE: filmpje is eigenlijk al duidelijk genoeg.  189 
BE: het is natuurlijk zo, de meeste stemmen gelden. 190 
 191 
RDZC: wil graag weten, stemt men als team of individueel? 192 
 193 
Boris: volgens de statuten, per functie, blanco stemmen tellen niet mee 194 
 195 
RDZC: film is voor iedereen duidelijk, men wil als team gekozen worden. 196 
 197 
21.25 uur: STEMMING 198 
21.45 uur: UITSLAG STEMMING 199 
 200 
Carianne:  24 voor, 2 blanco, 1 tegen 201 
Frouke: 20 voor, 1 blanco, 6 tegen 202 
Niels: 25 voor, 0 blanco, 2 tegen 203 
Wim: 17 voor, 5 blanco, 5 tegen 204 
Pieternel: 27 voor, 0 blanco, 0 tegen 205 
Willem: 26 voor, 1 blanco 206 
 207 
BE: het nieuwe bestuur: van harte gefeliciteerd! Stembureau, hartelijk bedankt voor de telling. 208 
 209 
JH: ik ben blij om weer 6 bestuursleden erbij te hebben, welkom! (applaus)  210 
 211 

4. Rondvraag 212 
OLDI: ten eerste, gefeliciteerd nieuw bestuur! Nieuwe digitale ledenpas, ik wil dat er een foto 213 
op staat. Kan het nieuwe bestuur dit meenemen bij volgende vergaderingen? 214 
 215 
RDZC: ook van harte gefeliciteerd. Hopelijk volgt er een wederopstanding, hoop ook dat oude 216 
plannen weer opgepakt wordt. 217 
 218 
LIEVER SPORTIEVER: gefeliciteerd nieuw bestuur! Jacco is nu niet meer alleen, graag ook 219 
bespreken over mogelijkheid om een kadercursus te volgen voor het bestuur en de 220 
bestuurders van de verenigingen. Dit om o.a. gedrag en de wijze van vergaderen van de 221 
afgelopen ALV op 7 november jl. in het vervolg voor te komen.  222 
 223 
ADSV: gefeliciteerd! Graag vertrouwen geven aan nieuw bestuur, zij moeten ook weer door, 224 
discussies over kleine financiële dingen, niet nodig, men moet gewoon kunnen vragen. En 225 
vooral niet te wantrouwend zijn wat betreft financiën als accountant een goedkeurend 226 
verklaring heeft afgegeven. 227 
 228 
ZWALUW’60: gefeliciteerd, Jacco bedankt voor de afgelopen tijd, je bent niet BAM 229 
neergevallen, je leeft nog! Over machtigingen voor stemmen, graag goed nakijken en duidelijk 230 
maken hoe het zit. 231 
 232 
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CATHARIJNE: ten eerste, gefeliciteerd. Blij dat er 7 personen zijn, jullie vormen een goed 233 
visitekaartje van de sportbond. Ik heb een brief gemaild naar Jacco, ik hoop dat het nieuwe 234 
bestuur die brief serieus oppakt, n.a.v. de notulen van 7 november jl. 235 
 236 
MENEER BLOEMKOLK: wanneer is de volgende ALV in het voorjaar? 237 
 238 
BE: datum wordt nog bekend gemaakt. 239 
 240 
MINEKE VD JAGT: ik ben zelf ook erg geschrokken van de notulen van 7 november, maar 241 
gelukkig heeft iedereen zijn/haar vertrouwen uitgesproken voor het nieuwe bestuur. Samen 242 
met de horende sportbond sterker staan. Veel kinderen zijn te dik, bewegen niet, gamen te 243 
veel, Futsal is nu populair, morgen om 10 uur... Nederland speelt om de 3e plaats bij EK doven. 244 
(inmiddels ook 3e geworden ;-)  ) Ik ben blij met het nieuwe bestuur en wil ook Benny Elferink 245 
bedanken voor zijn inzet als technische voorzitter. (applaus)  246 
 247 
MENEER ZWAAL: had veel verdriet de afgelopen tijd, mijn hart en nieren deden er pijn van. Nu 248 
werd er veel gemaild, vroeger was dat niet zo, was veel meer persoonlijker. Nu ben ik erg blij 249 
met nieuwe bestuur, Jacco bedankt!  250 
 251 
JH: alle vragen en e-mails worden meegenomen met het nieuwe bestuur. Ik wil graag afsluiten 252 
met het nieuwe bestuur. 253 
 254 
CARIANNE: iedereen hartelijk bedankt voor het vertrouwen, de volgende ALV vindt 255 
vermoedelijk plaats op vrijdag 12 juni 2015, locatie volgt nog. 256 

 257 
Sluiting 

22.05 sluiting van de vergadering.  
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