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Notulen (concept) AV FOG 3 december 2011 
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 
Voor sectie Kempo:  E. Hartman 
Voor sectie ringsporten:   M.B. Lambrecht, J.C. van Looijen. A. Engelhardt 
Voor sectie wushu:  A. Bhagole 
Voor sectie nunchaku:  R. Griek 
Voor sectie FC Karate:   R. Brink 
 
Afwezig: 
 
Sectie hapkido (met kennisgeving) 
Sectie Pencak Silat (zonder kennisgeving) 
 
 
 
01. Opening en welkom 
De voorzitter heet eenieder van harte welkom en opent de vergadering. Daar er 
een aantal nieuwe gezichten aan tafel zitten, wordt kort begonnen met een 
voorstelronde.  
 
02. Mededelingen 
- bestuur: meldt dat zij zichzelf niet langer ziet als interim, maar een bestuur dat 
zijn termijn in ieder geval tot en met 2012 uitzit.  
- leden: elke lidorganisatie doet uitvoerig verslag van waar zij staan als 
organisatie en welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op sportief en/of 
organisatorisch gebied. Kennis en ervaringen worden uitvoerig gedeeld.  
 
03. Notulen AV FOG 12 februari 2011 
 De notulen worden goedgekeurd en gearresteerd. 
 
04. Financien 
a) jaarrekening 2010 en accountantsverslag 
Jaarrekening 2010 wordt besproken. De AV is gelukkig met het feit dat de 
vereniging een ruim positief exploitatieresultaat over 2010 heeft en dat er ook 
weer een bescheiden positief eigen vermogen is. Dit is deels het gevolg van een 
stringent financieel beheer van de penningen, deels vanwege extra inkomsten uit 
de lottomiddelen. De jaarrekening wordt door de vergadering geaccepteerd en de 



	   2	  

PM gedechargeerd voor het gevoerde beheer van de verenigingspenningen.  
b) Resultaat 3e kwartaal 2011 
Ook in 2011 koerst de FOG af op een bescheiden positief exploitatieresultaat.  
c) Vaststelling contributie 2012 
De contributie wordt vastgesteld op het door NOC*NSF vastgestelde 
minimumtarief van 5,00 euro (bruto). Het percentage van de contributie-
inkomsten dat naar de leden teruggaat voor activiteiten van de betreffende 
discipline wordt in overleg met de bonden vastgesteld in het 
penningmeesteroverleg dat weer in ere zal worden hersteld. De leden ontvingen 
hiervoor een uitnodiging.  
d) begroting 2012 
De begroting wordt toegelicht en vastgesteld.  
 
05. Subsidieaanvraag 2012 
Ten behoeve van de subsidieaanvraag lottomiddelen 2012 is een van het 
meerjarenbeleidplan afgeleid jaarplan opgesteld, dat samen met de begroting 
2012 het hoofdbestanddeel vormt van de aanvraag. Voor de 
topsportprogramma’s zijn aanvullende begrotingen, een technisch jaarplan, een 
trainings- en wedstrijdprogramma, alsook topsportassessment document 
ingevuld.  
- Jaarplan 2012: wordt op hoofdlijnen besproken en goedgekeurd 
- Sportagenda 2013 - 2016  
a) Voornaamste verandering zit in (nog) meer focus op topsportprogramma’s die 
maken dat NL bij de top 10 van de wereld in medaillespiegels uitkomt. Dat 
betekent defacto meer geld naar minder programma’s – dit gebaseerd op een 
nieuwe rekenmethodiek, die maakt dat veel van de niet Olympische programma’s 
in een afbouwregeling (50 % 2013, 25 % 2014; niets meer vanaf 2015) terecht 
zullen komen.  
b) Onderscheid tussen categorie-1 en categorie-2 komt te vervallen; er komt een 
nieuw rubriekensysteem waarbij 1 t/m 3 (voltijdprogramma’s met fulltime coaches 
en uitgewerkte talentontwikkeling) rubrieken zijn waarin zal worden geinvesteerd 
(meer geld), rubriek 4a krijgt een basisfinanciering en daaronder kan wel een 
status verworven worden maar is er geen geld beschikbaar. 
c) Topsportstatussen (A en/of B) worden gefinancierd door VWS en ook hier zal 
een verscherping optreden. Vanaf 2013 alleen nog maar statussen voor 
programma’s 1 t/m 3 
d) Instroom en kwalificatie als topsportprogramma kan nog maar eens in de vier 
jaar; niet lange tussentijds 
d) Veel protest op deze nieuwe topsportregeling die in de AV N*N van februari 
moet worden vastsgesteld, door zeker is wat er met de afbouw wordt afgebroken, 
maar onzeker is of de ambitieuze top 10 ambitie op de OS wordt behaald.  
e) Breedtesportgelden gaan meer en meer via VWS en via lokaal uitgevoerde 
programma’s als SportImpuls.  
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06. Opleidingen 
- rapportage cie. over 2011 
a) J. Heuvelmans rapporteert over de lopende trajecten (ontwikkeling PvB’s voor 
kickboksen en Kempo). Gesproken wordt over de mogelijkheid om toch 
gemeenschappelijk een aantal van de competenties zoals opgenomen in de 
PvB’s voor te bereiden middels ‘modulen’ of bouwstenen voor een opleiding. 
b) Bij de nieuwe PvB’s moet ook een door het bestuur ingestelde 
toetsingscommissie komen. Heuvelmans zegt toe dat taken en tijdinvestering 
voor een dergelijke commissie te overzien zijn, en hij zal de leden informeren 
over wat lid zijn van een toetsingscommissie inhoudt. In het verlengde van deze 
informatie zullen personen geinviteerd worden om in de toetsingscommissie 
zitting te nemen; danwel lidorganisaties dragen leden voor de commissie voor.  
- EVC nieuwe opleidingsstructuur 
Met de nieuwe PvB’s ontstaat ook de mogelijkheid om het LMA diploma oude stijl 
in te wisselen voor een diploma nieuwe stijl. Tevens kunnen kandidaten zich 
laten inschalen en een (geheel of gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen voor 
(onderdelen) van de PvB’s. Deze verzoeken zullen onderbouwd dienen te zijn 
met een portefolio en door een werkgroep EVC beoordeeld moeten worden. 
Meer hierover op de eerstvolgende AV. 
 
07. Rondvraag 
a) M. Lambrecht: wil graag met de FOG een gala-achtige activiteit opzetten. Hij 
zal komen met een uitgewerkt idee – waar de FOG voor een deel in investeert, 
maar waarbuiten een vooraf afgesproken som, de bond geen risico zal lopen. De 
vergadering ontvingt dit idee positief. 
b) E. Hartman: wil graag een jaarkalender met vergaderdata. Het bestuur zegt 
toe te zullen komen met een lijst.  
 
08. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 13.00 uur en nodigt eenieder uit, die daar 
nog de gelegenheid toe heeft, om met elkaar een lunch in de ‘dug out’ te 
gebruiken. 
	  


