
AV FOG, 19 december 2015 
Locatie: Congres en hotelcentrum Papendal 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur 
 
Aanwezig: 

- Voor bestuur FOG: Henk Verschuur, GB Dielissen, Jef Heuvelmans, Susanne van 
der Zande (notulen) 

- Voor NKR: Koos van Hattum 
- Voor Sectie Nunchaku/Ringsporten: Milco Lambrecht 
- Voor Sectie Kempo: Edward Hartman 
- Voor Sectie Full-contact Karate: Rien Brink 

 
Afwezig met kennisgeving: 

- Voor Sectie Muay Boran: Dale Tan 
- Voor Sectie Pencak Silat: George Fredriksz 

 
 

1. Opening 
Henk Verschuur opent de vergadering en heet eenieder welkom op deze Algemene 
Ledenvergadering. Hij benadrukt het belang van georganiseerde sportorganisaties 
i.v.m. het opvallend kortstondig consumentengedrag (sport-inkoopgedachte). 

 
 

2. Mededelingen 
De voorzitter: 
A) -  Allen zijn het eens dat de Ringsgala op 31 October 2015 een mooi evenement 

was.  Er bestaat een lange traditie in het geven van demo’s (20 jaar). Er waren 
wel grote verschillen in de demo’s van de diverse vechtsporten en het was voor 
velen een uitdaging om de kernboodschap van hun sport in 5 minuten over te 
brengen. De wens bestaat een nog breder aanbod van alle sporten binnen de 
FOG te laten zien. 
- WK Wushu, Jakarta in december: Tim Sastrowiardjo heeft een 5e plaats in de 
wereldranglijst kunnen behalen. Deze uitstekende prestatie hangt ook samen 
met de goede kwaliteiten van de bondscoach, Chilung Yung. Op moment is te 
zien dat er high potentials zijn, maar zich ook een wissel tussen de oude garde 
en nieuwe talenten zich volstrekt.  
De middelen die NOC*NSF ter beschikking stelt worden in het algemeen, niet 
alleen voor topsport overigens, steeds minder. Alleen de TOP10 sporten 
worden nog ruim gesubsidieerd. Voor 2016 kunnen wij Wushu nog steunen 
mede doordat de voorzitter als lid van het internationale Wushu-bestuur 
(wereldbond) gekozen werd en dit diverse voordelen met zich mee brengt. 
- Lotto/Totto: Het blijft wachten op het officieel worden van de fusie van de 
Staatsloterij en de lotto/totto, die hopelijk in mei 2016 afgerond is. De gevolgen 
van deze beslissing voor ons zijn nog niet duidelijk. De grote zorg is of er in 
materiele zineen afsplitsing ontstaat tussen NOC en NSF en daardoor een 
uitvoering voor niet olympische sporten financieel bijna onmogelijk wordt. 
Belangrijk is, zich als bond goed te positioneren en in de gremia van N*N en 
ook in het werkveld, goed zichtbaar te maken. In deze context is het ook 
voordeliger dat in de ranglijsten van populaire sporten bij de jeugd, de 



vechtsporten op moment een grote aantrekkingskracht hebben, waarbij 
kickboxen bij de jeugd heden op plaats 3-4 staat. 

B) SNN: Er is op moment veel te doen in de RCS (geeft het woord aan de 
voorzitter): Zoals bekend is het beleid van de minister van VWS een betere 
regulering van de vechtsport. De hierbij geinstalleerde stuurgroep (de 
voorzitter FOG is hier lid van) zit in de laatste fase. Er is een 
vechtsportautoriteit en een raad van toezicht op papier,  waarbij het belang/de 
ambities niet duidelijk zijn, ook de bemensing is nog niet helemaal rond. 
 
NKR: In 2016 bestaat de NKR 50 jaar. De planning is om dit in uugustus te 
vieren. De huidige voorzitter, Hein Odinot, heeft aangegeven te willen stoppen 
(na 50 jaar) wat een bestuurswissel noodzakelijk maakt. Koos van Hattum is 
hiervoor voorgedragen en zal waarschijnlijk door de AV NKR ook gekozen 
worden als nieuwe voorzitter. 

 
KAN: Nadat de KAN tijdelijk een een-mans-bestuur had zal er vanaf i2016 weer 
een volledig bestuur ter beschikking staan. Marcel de Jong zal onermeer als 
bestuurslid toetreden. Kortstondig lidmaatschap (van beoefenaren, oftewel 
ledenverloop) is ook bij de KAN te observeren. Hier probeert men iets tegen te 
door door het aanbod aan de markt aan te passen, en traditionele en moderne 
trainingen te combineren.  KAN en diens voorzitter Edward Hartman, is ook lid 
van het bestuur van de IKF. Dit heeft o.a. het voordeel dat hij sneller op de 
hoogte is van nieuwe regels en de trainingen hierop kan aanpassen. 
 
NKKO: Rien gaat onvermoeibaar verder om met de 6 kyokushin organisaties 
samen te werken. Hiervoor wil hij in mei een ONK organiseren – waar dus 
iedereen, ongeacht lidmaatschap van welke kyokushin organisatie dan ook aan 
kon worden deelgenomen. Motief is mede dat zonder samenwerking op de 
tatami er geen voldoende grote groep deelnemers is om een volwaardige NK te 
laten plaatsvinden. 

 
3. Notulen afgelopen AV 

Notulen worden zonder aan/opmerkingen goedgekeurd en gearresteerd.  
 

4. Opleiding 
a) Sinds oktober 2015 draait de opleiding LMA3 in samenwerking met AN met 

success. De 7 kandidaten vanuit de FOG zullen hun examens in het voorjaar 
2016 afleggen. 

b) Het afgelopen jaar werden er 52 diploma’s uitgeschreven. De meeste via 
EVC/EVK procedures, gevolgd door een praktijktoets van de betreffende 
kandidaat. Een deel uit vanuit de opleiding MT/KB, die de sectie ringsporten 
aanbood in samenwerking met het CIOS Heerenveen. 

c) Om examens af te kunnen leggen op basis van EVK’s (erkennis verworden 
kwalificaties) is het noodzakelijk, diploma’s van geslaagde opleidingen die 
overeenkomen met de gevraagde kerntaken van de PVB’s, in te dienen. 
EVC (eerder verworven competenties). Deze scan kan als basis dienen om te 
bepalen welke modulen bij de opleiding alsnog gevolgd moeten worden 
(derhalve gaat het hier steeds om partiele vrijstellingen) 

d) Er is gepland ook in 2016 een PvB-beoordeler-seminar te organiseren. Gelieve 
weer kandidaten hiervoor te melden. 



e) Gezien de generieke PvB 3 komt een zelfstandige audit voor kendo, iaido, jodo 
vervallen. Alle PvB niveau die onder auspicien van de FOG kunnen worden 
afgelegd, zullen in 2016 worden geaudit. De toetscommissie en de coördinator 
opleidingen, alsook het bestuur FOG werken in voorbereiding hierop nauw 
samen. De ASK vraagt periodieke interne audits – waar de betreffende bond 
moet laten zien zijn procedures op orde te hebben voor elk niveau waarop 
PvB’s kunnen worden afgenomen, alsook externe audits (waarop een auditor 
langskomt en alle bestaande portfolio’s van geslaagden wil inzien, een examen 
bijwoont en met de leden van de toetscommissie de procedures doorloopt en 
controleert of alle vereiste protocollen bestaan en ook  naar behoren worden 
toegepast. De externe audit is een soort externe visitatie en als deze positief 
wordt afgesloten, kan de betreffende bond weer voor een paar jaar ‘vooruit’.  

 
 

5. Jaarplan 2016 en subsidieaanvraag 
Het jaarplan 2016 wordt akkoord bevonden en hetzelfde geldt voor de aanvraag 

lotto middelen. 
 

6. Financiën 
a) Jaarrekening 2015: Het jaar 2015 is niet beter uitgevallen dan 2014. We geven 

als bond structureel meer uit dan we aan middelen (contributies, subsidies en 
overige inkomsten) jaarlijks ontvangen. Hoewel de FOG geen organisatie met 
winstoogmerk is, is dit wel een zorgelijke ontwikkeling. Voor 2015 is het 
exploitatietekort en teruglopend eigen vermogen vooral toe te schrijven aan 
extra kortingen op de lottogelden (- 7 % algemeen, kwart minder op topsport), 
alsook teruglopende inkomsten uit contributies. Deze terugval in inkomsten is 
bekend geworden nadat de begroting 2015 al was vastgesteld.  

b) De vergadering verleent het bestuur en de penningmeester decharge voor het 
gevoerde beleid en de penningen.  

c) Contributie. Besluit: de bijdrage per natuurlijk lid blijft voor 2016 op 5,00 
Vanaf 2017 is intentie de zal de contributie te indexeren (reëel, project 
gebaseerd). Voorstelle hierover volgen. 

d) De begroting voor 2016 wordt vastgesteld conform voorstel 
e)  

7. Regulering Vechtsporten (Vws/N*N) 
Reeds benoemd (zie boven) 

 
8. W.v.t.t.k 

Geen opmerkingen. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
Milco stelt een ere-lidmaatschap FOG voor Hein Odinot voor – het bestuur komt 

hier later op terug. In ieder geval zegt het bestuur bij het 50 jarig jubileum van 
de NKR aanwezig te zullen zijn en Hein Odinot in het zonnetje te zetten. 

 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en de fijne vergadering en 
sluit deze af om 16.00 uur.  
 
 
 



 
 

 

 


