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Notulen (concept) AV FOG 30 juni 2012 
Locatie: Congres en hotelcentrum Papendal, Arnhem.  
Tijd: 10.00 – 12.30 uur 
 
Aanwezig:  
 
Voor bestuur:    H. Verschuur, GBM Dielissen, J. Heuvelmans 
Voor sectie Kendo:   H. Odinot, K. van Hattum, Mw. J. de Jong 
Voor sectie Kempo:  E. Hartman 
Voor sectie Ringsporten:  M.B. Lambrecht, J.C. van Looijen. A. Engelhardt 
Voor sectie Nunchaku:  R. Griek 
Voor sectie FC Karate:   R. Brink 
Voor sectie Hapkido:  Mw. C. Kempen,  
Voor sectie Muay Boran: D. Tan, E. Zohair 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 
Sectie Wushu 
Sectie Pencak Silat (mandaat gegeven aan de heer H. Odinot, secite Kendo)  
 
 
 
01. Opening en welkom  
De voorzitter heet eenieder van harte welkom en opent de vergadering. Bericht 
van verhindering ontvangen van de sectie wushu (vanwege samenvallen 
vergadering met demonstriedag taiji en wushu) en van de sectie Pencak Silat.  
 
02. Mededelingen   
a) Vanuit bestuur:  
Voorzitter en secretaris hebben vorige week met George Fredriksz een uitgebreid 
gesprek gehad. Voor de NPSB staat er weer een uitgebreide activiteitenagenda 
op de rol en de gezondheid van George is gelukkig sterk verbeterd 
 
b) Vanuit leden: 
- Hapkido: de heer Kempen is onlangs in Korea bevorderd tot 6e dan Hapkido. Er 
zijn nog steeds verschillende hapkido bonden in het land. Een ervan, de 
Nederlandse Hapkido Bond (M. Zingel) zou nog steeds het predikaat landelijk 
erkend voeren. Hapkido wordt uitgenodigd om het hele hapkido veld binnen de 
sectie te organiseren.  
- Nunchaku: sectie participeert ook internationaal in wedstrijden, zij het dat 
nunchaku niet overal in een eigen bond is verenigd (vaak onder de vlag van 
kobudo). De heer Griek nodigt alle besturen van de FOG lidbonden uit om 6 
oktober 2012 aanwezig te zijn op het ‘Gala der Gevechtskunsten’ dat zij in het 
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Forum Theater te Sittard organiseren (www.budoryevents.com) 
- Kyokushin: op toernooien (nationaal en internationaal) veel uitwisseling en 
goede contacten tussen sporters en bestuurders van verschillende kyokushin 
organisaties. Positieve ontwikkeling die naar de toekomst mogelijkheden biedt 
om weer meer kyokushin partijen in de sectie te binden. Loek Hollander geen 
voorzitter meer van de NKK. 
- Kempo: Uitstekende Nederlandse resultaten op het WK te Antalya (Turkije). 
Verder initiatieven vanuit de wereldbond om aansluiting te krijgen bij SportAccord 
(vergadering Toronto/Canada). De KAN is niet gelukkig met de opheffing van de 
aanvullende collectieve ongevallenverzekering door het bestuur FOG. Vraagt om 
een toelichting (zie punt 4 agenda).  
- Ringsporten: samenwerken in de sectie en organisatie van ringsporten niet altijd 
even makkelijk. Veelbelovende initiatieven in de lobby naar een 30-tal 
Nederlandse gemeenten voor de positionering van ringsporten (vergunning 
beleid evenementen en verhuur sportaccommodaties). De PvB’s instructeur 
ringsporten niveau 2, 3 en 4 liggen bij de audit van de Akademie Sport Kader 
(ASK). WAKO-NL heeft een goed lopende opleiding. 
- Muay Boran: meeste aandacht naar amateursport en de opleiding van 
instructiekader. 
- Kendo: Nederlandse kendo successen bij het WK (plaatsing beste 16) en goede 
vooruitzichten voor het EK; opleiding kendo/iaido/jodo op niveau 3 (met nieuwe 
kandidaten), voorzitter NKR informeert bestuur over zijn ervaringen met 
kadervorming lerarencorps vanuit Japan (met gemengde waardering daarvoor). 
 
 
03. Notulen AV FOG 3 december 2011  
 De notulen worden goedgekeurd en gearresteerd. 
 
04.Verzekeringen 
a) Aanvullende collectieve ongevallen verzekering FOG/AN 
Het bestuur heeft bovengenoemde verzekering in overleg met de verzekeraar 
opgezegd, vanwege onvrede over: dekkingsgraad polis, berekening en betaling 
premie. De finale gesprekken tussen bestuur FOG en de verzekeraar dateren 
van het 1e kwartaal 2012. Het bestuur betreurt het dat zij in de communicatie 
over de opzegging richting leden in gebreke is gebleken. De leden geven te 
kennen dat zij zeer hechten aan een (aanvullende) collectieve 
ongevallenverzekering, welke bij voorkeur in de contributie besloten ligt. 
Besluit:De vergadering geeft het bestuur opdracht om zo spoedig mogelijk een 
offerte aan te vragen voor een vernieuwde polis. Al dan niet (vanwege grotere 
aantallen korting) met Aikido Nederland 
b) Lerarenaansprakelijkheidsverzekering 
Dielissen vertelt over de offerte van een aansprakelijkheidsverzekering voor 
vechtsportleraren die Aikido Nederland heeft aangevraagd voor haar kader. De 
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kosten hiervan bedragen 70 euro per leraar en elke leraar ontvangt een op naam 
gestelde polis. Vanwege afsluiting via de bond wordt op de polis een korting van 
20 – 30 % verkregen. Besluit: de vergadering vraagt het bestuur om de aanvraag 
van een offerte voor een verzekering van haar lerarenkader. Aandachtspunt 
hierbij is dat een deel van het lerarencorps van de FOG aan full-contact sport 
doet.  
 
 
05. Financien 
a) Gewaarmerkte jaarrekening en accountant verklaring 2011 
De waarnemend penningmeester licht de jaarrekening kort toe en beantwoord 
vragen van de leden. Enkele suggesties worden gedaan om de relatie ‘werkelijk 
kosten’ en ‘begroting’ te verbeteren in het jaarwerk van 2012. 
 
b) Decharge PM en bestuur voor beheer financien 2011 
Besluit: de penningmeester en het bestuur worden decharge verleend voor het 
beheer van de verenigingspenningen voor het jaar 2011. 
 
c) ledentallen en ledenlijsten  
- Alle ledenlijsten dienen voor 15 juli 2012 bij de waarnemend penningmeester 
(digitaal) binnen te zijn, zodat deze nog tijdig kunnen worden ingestuurd naar 
NOC*NSF conform de KISS overeenkomst. Het nieuwe 
ledenadministratiesysteem Ailedis (zie punt 7) zal hier voor 2012 een uniform 
format bieden.  
 
d) Contributie 2012 
De waarnemend penningmeester licht de contributieheffing 2012 toe. Hierna 
wordt in overeenstemming met de toelichting besloten: 

- Contributie is ook voor 2012 5,00 euro per natuurlijk persoon 
- Het zetelgeld (250/500 euro) wordt per 2012 verlaten 
- Aan de lidorganisaties wordt een ondersteuning voor realisatie van de 

sportagenda 2016 van maximal 40 % van de jaarlijkse contributie-inleg. 
Per lidorganisaties worden hiertoe (jaarlijks) nadere afspraken gemaakt. 
 

 
06. Opleidingen  
a) stand van zaken rondom de opleidingen kwalificatiestructuur Sport  
Jef Heuvelmans doet verslag over de voortgang ontwikkeling PvB’s.  

- Kendo, Iaido, Jodo: volledige certificering op niveau 3 
- Ringsporten: bij auditor voor niveau 2, 3 en 4 
- Kempo: in ontwikkeling 
- Overige FOG disciplines: nog geen PvB’s in ontwikkeling 

Toetsing van PvB’s geschiedt onder toezicht van een FOG toetsingscommissie 
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(procedureel). Deze commissie is onlangs bij elkaar geweest. Momenteel hebben 
in de commissie zitting: 1x pencak silat, 1x ringsporten, 1x kendo/iaido/jodo, 1x 
onafhankelijk lid. Er zijn evenwel nog plaatsen voor leden, bij voorkeur voor nog 
niet genoemde disciplines, beschikbaar. Besluit: Jef doet de taakstelling 
toetscommissie (nog een keer) rondgaan en geeft een indicatie voor de 
werkdruk. Er is een dagdeelvergoeding voor commissieleden beschikbaar voor 
de dagen dat de cie. bij elkaar komt. Leden worden geinviteerd om kandidaten 
voor te dragen.  
 
b) Installatie opleidingssecretariaat  
Voorstel bestuur: komen tot een FOG opleidingssecretariaat met als taken: 
- het schrijven voor/met leden van de PvB’s voor de verschillende disciplines. 
Insturen voor audit (prestatieafspraken met bestuur FOG) 
- Beoordelen EVC aan vastgestelde PvB criteria voor betreffende tak van sport, 
zodat een individueel traject voor examinering met kandidaten kan worden 
vastgesteld 
- coordinatie van opleidingstrajecten van cursisten (welke nog te vervullen 
competenties zijn middels welke module waar te volgen?) 
- organiseren met de toetsingscommissie van praktijkexamens en 
eindgesprekken voor de discipline specifieke PvB’s. 
Besluit: de vergadering stemt in met het installeren van een 
opleidingssecretariaat. Uitvoering in overleg en onder toezicht van het bestuur. 
Financiering dient budgetair neutraal te geschieden. 
 
 
07. Digitaal ledenadministratie  (met Aikido Nederland) 
a) Ailedis 
Een powerpointpresentatie van het digitaal ledenadminstratie Ailedis (waar de 
FOG met ingang van 2012 samen met Aikido Nederland aan deelneemt) is bij de 
stukken van de AV meegestuurd. Dielissen verwijst hiernaar en stelt voor om in 
September 2012 een penningmeesteroverleg te beleggen met de bestuurders 
van de lidorganisaties die de ledenadministratie bijhoudt. De ‘provider’ en 
technische ‘achtervang’ van Ailedis zal dan een instructie geven welke 
mogelijkheden Ailedis als ‘leden volg systeem’ heeft. Voor het bestuur van de 
FOG is dit programma bovenal interessant daar het een uniform format biedt om 
de ledenmodules jaarlijks aan te leveren.  
 
b) introductie/instructiebijeenkomst met PM lidbonden  
Datum vaststellen (voorstel volgt zo spoedig mogelijk) 
 
08. Sportagenda 2016 
De leden van NOC*NSF bepalen gezamenlijk de beleidskaders voor de nieuwe 
Olympische cyclus. Voor de komende vier jaar is deze bekend als ‘de 
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sportagenda 2016’. De voorbereiding hiervan is een meerjarig process 
(begonnen in 2010)) en heeft inmiddels gerealiseerd in besluitvorming binnen de 
AV NOC*NSF. Voor gedetailleerde informative zie de website van NOC*NSF (tik 
het noc-nsf ikoon op de FOG website) en voor een samenvatting van de 
belangrijkste punten het boekje dat via bijgesloten link is te downloaden: 
http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=18&search=Sportagenda%202016 
 
De FOG maakt, gegeven de kaders van NOC*NSF, haar eigen 
meerjarenbeleidplan 2013 – 2016 (en daarvan afgeleid weer jaarlijks een 
jaarplan). Begin juni is het bestuur van de FOG bijeen geweest om de 
bouwstenen voor dit meerjarenbeleidplan globaal door te spreken.  
 
a) Bouwstenen voor een Meerjarenbeleidplan 2013 – 2016 
Henk Verschuur vat in hoofdlijnen de FOG ambities voor de komende 
beleidperiode samen. 

- Voortgang met de positionering van de FOG discplines in het werkveld 
(N*N, VWS, Nederlandse gemeentes, media) 

- Realisatie van PvB’s voor alle bij de FOG aangesloten 
vechtsportdisciplines 

- Groei sportparticipatie aan vechtsporten met tenminste 10 % (gerekend 
vanaf 2012) 

- Participatie van lokale FOG verenigingen in door VWS gesubsieerde 
trajecten voor SportImpuls (Hoe? workshop volgt! 4e kwartaal 2012) alsook 
in bedrijfssport (samenwerking met Sport & Zaken) 

- Samenwerking met Aikido Nederland daar waar het (schaal)voordeel 
oplevert, zoals in verzekeringen, project digitale ledenadministratie, 
sportcongres(sen), algemene (discipline overstijgende) modules van de 
lerarenopleiding 

- Faciliteren van topsport (voorbereiding status ringsporten; taolu/sanda) 
 
Het bestuur zal in voorbereiding op de realisatie van het meerjarenbeleid plan 
workshops met de leden organiseren. Een eerste zal gaan over ‘hoe de 
vereniginingen beter in het werkveld te positioneren, met speciale aandacht voor 
het project SportImpuls’. Het project SportImpuls is de manier waarop VWS in 
samenwerking met N*N de komende jaren sportpaticipatie op buurtniveau wil 
bevorderen. Hier is voor lokale verenigingen aanzienlijke ondersteuning te 
verkrijgen. Voorwaarde is wel dat verenigingen  met succesvolle voorbeelden van 
sportaanbod komen. De testcase in deze is op de zogenaamde menukaart Sport 
en Bewegen te komen: http://www.effectiefactief.nl/menukaart/ En voor meer 
algemene informative over Sportimpul: http://www.sportindebuurt.nl/sportimpuls/ 
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b) Startposities topsportprogramma's kendo en wushu  
Op grond van de sportprestaties van de actuele, erkende topsportprogramma’s 
komt NOC*NSF met een nieuwe focus (lees: meer geld voor minder 
programma’s). Het onderscheid tussen categorie-1 en categorie-2 programma’s 
komt te vervallen, daarvoor in de plaats komt een rubriekensysteem (zie link naar 
brochure Sportagenda 2016; hierboven genoemd). Erkenning en financiering 
wordt losgekoppeld. Ondersteuning voor programma begint bij rubriek 4.a 
(basisfinanciering); voor topsporters alleen nog ondersteuning op grond van A of 
B status vanaf rubriek 3. Wat betekent dit voor de FOG gelieerde 
topsportprogramma’s? 

- Kendo (nu categorie-2): verliest ondersteuning vanaf 2013. Geen 
financiering meer vanaf 2013. Wel een afbouwregeling voor 2013 (50 %) 
en 2014 (25 %). Daarna niets meer. 

- Taolu en Sanda heren: categorie 4.a (basisfinanciering) 
- Taolu en Sanda dames: geen prestaties over de afgelopen jaren die 

kwalificeren, derhalve geen financiering meer vanaf 2013.  
Deze versobering (afbraak?) van de ondersteuning voor programma’s en 
succesvolle topsporters, noopt tot een herbezinning van de inzet van beschikbare 
middelen en nieuwe werkafspraken met de partijen werkzaam in de 
ondersteuning van genoemde programma’s. 
 
09. Rondvraag en sluiting 
Algemeen: de leden stellen een meer tijdige rondsturen van de notulen ten 
zeerste op prijs. Het bestuur zegt toe hierin tegemoet te treden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt eenieder uit voor een drankje en een 
lunch in de ‘dug out’ of op het terras buiten. 
 
 


