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Notulen (concept) AV FOG 10 februari 2013 
Locatie: Congres en hotelcentrum Papendal, Arnhem.  
Tijd: 13.00 – 15.00 uur 
 
Aanwezig:  
 
Voor bestuur:    H. Verschuur, GBM Dielissen, J. Heuvelmans 
Voor sectie Kendo:   H. Odinot 
Voor sectie Kempo:  E. Hartman 
Voor sectie Ringsporten:  J.C. van Looijen. A., M. Lambrecht 
Voor sectie FC Karate:  R. Brink 
Voor sectie Hapkido:  Mw. C. van Kempen, de heer van Kempen 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 
Sectie Wushu 
Sectie Pencak Silat 
Sectie nunchaku-do 
 
Afwezig zonder kennisgeving: 
Sectie Muay Boran 
 
 
 
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 demonstratiedag taiji en 
wushu) en van de sectie Pencak Silat.  
 
02. Mededelingen  
a) Vanuit bestuur:  
- De voorzitter rapporteert over het vechtsportcongres dat de Gemeente Amsterdam op 24/1/2013 
organiseerd n.a.v. het uitkomen van het onderzoeksrapport naar ringsporten.  
- subsidieaanvraag 2013 en FOG MJBP 2013 – 2016 (meegestuurd met de convocatie): beide zijn 
op tijd de deur uitgegaan. Verwacht wordt dat eind februari 2013 de toekenning voor 2013 
bekend zal zijn.  
 
b) Vanuit lidorganisaties 
- Milco Lambrecht (RingsBudo) organiseert 9 november in de Emergohal te Amstelveen 2013 
een show & tournament event. Een competitie van demonstraties van traditionelel krijgskunsten 
en een mini-toernooi van K-1 en semi-contact karate. Hij zal lidorganisaties van de FOG 
benaderen om hun medewerking en ook met het bestuur een gesprek aangaan om te zien of een 
modus gevonden kan worden om dit evenement te ondersteunen.  
 
03. Notulen AV FOG 30 juni 2012 
De notulen worden goedgekeurd en gearresteerd. 
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04. Financien 
a) Begroting 2013 
Besluit: de begroting 2013 wordt goedgekeurd 
b) Contributie 2013 
Besluit: conform 2012:  5 euro per natuurlijk person.  
 
05. Verzekeringen 
Aanvullende collectieve ongevallen verzekering FOG/AN 
Het bestuur heeft in 2012 bovengenoemde verzekering in overleg met de verzekeraar opgezegd, 
vanwege onvrede over: dekkingsgraad polis, berekening en hoogte premie. In opdracht van de 
AV heeft het bestuur vervolgens offertes opgevraagd voor een alternatief van de oude 
verzekering bij AON. De premie die bij deze offertes hoort is aanmerkelijk hoger dan de oude 
verzekering die bij AON liep, waarbij nogal wat verzekeraars een voorbehoud maken voor het 
verzekeren van vechtsportbeoefenaars – zeker waar het full-contact vormen betreffen. De 
poliskosten zijn al snel de helft van de totale contributie die de FOG per lid incasseert. Het 
bestuur adviseert om voor rijkserkende leraren die als professional vechtsportleraar werkzaam 
zijn voor betreffende leraren een op naam gestelde ‘beroepsaansprakelijkheidsverzekering’ af te 
sluiten. Indien we dit vanuit het collecief van de FOG (mogelijk in samenwerking met Aikido 
Nederland doen) zou een karting van 10 – 20 % op de polis te bedingen zijn.  
Besluit: bestuur zal in gesprek blijven met verzekeraars en zodra er een concreet aanbod is, dit 
met de leden communiceren.  
 
06. Ledenadministratie Digitaal (Aleidis: samen met AN) 
- Opgave ledentallen. Op het PM overleg van 6 april 2013 zal een demo door de 
aanbieder/provider van het digitale ledenadministratiesysteem Aleidis plaatsvinden. Met deze 
info kunnen de ledenlijsten door de lidorganisaties zelf digitaal worden ingevoerd en kunnen ook 
mutaties zelf worden bijgehouden. Dit vergemakkelijkt de jaarlijkse opgave en deling van de 
NAW gegevens met NOC*NSF (KISS) aanzienlijk.  
 
07. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt eenieder uit voor een drankje in de ‘dug out’.  
 
 
 


