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Adreswijziging en/of overplaatsing

Naar aanleiding van het feit dat het blijkbaar erg gemakkelijk wordt ver-
geten door leden of donateurs bij een verhuizing of overplaatsing hun
nieuwe adresgegevens door te geven aan de ledenadministratie van de
KMSV, hierbij eenwijzigingsformulier om hen opweg te helpen.

Oude gegevens:Oude gegevens:Oude gegevens:Oude gegevens:Oude gegevens:

Naam:

Adres:

Postcode enwoonplaats:

Telefoon:

Nieuwe gegevensNieuwe gegevensNieuwe gegevensNieuwe gegevensNieuwe gegevens

Adres:

Postcode enwoonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Militaire e-mail:

Militaire eenheid:

Dit formulier gaarne sturen naar: LedenadminstratieKMSV
Lijndonk 60
4907 XEOosterhout

U kunt dewijzigingen ook telefonisch doorgeven: 0162-436843

Via internet kan eveneens. Stuur een emaail aan: kmsv@hetnet.nl

Pagina 36
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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter

De jaarwisseling ligt al weer achter ons
en het Assaut

ligt in het
verschiet.

Pagina 35

Tijdens deAlgemene leden-
vergadering (ALV) zullen

we terugblikken naar 2007 en
vaststellen dat op een aantal
fronten deKMSVsuccesvol is
geweest.
Het inDenHelder gehouden
Assaut dat samenmet de
BIMS is georganiseerd, was
een eclatant succeswaar
iedereenmet genoegen naar
terugkijkt.Dit grootse festijn zal elk jaar weer het hoogtepunt zijn van ons
verenigingsjaar. Financieel zijn de in de begroting verwachte negatieve resul-
taten niet uitgekomen en hebbenwe een positief resultaat geboekt.De leden-
administratie is bijna op orde en veel onjuiste gegevens zijn aangepast.Op
andere gebieden zijn weminder succesvol.De deelname aan de SPK�s houdt
regelmatig tewensen over.Daarnaast is de continuïteit van hetmilitaire
schermen nog niet gewaarborgd. Tijden zijn ook veranderd.Net als in het
bedrijfslevenmoetenwe continu alert blijven om ons hoofd bovenwater te
houden.Continu de concurrentie aangaanmet nieuwe sporten die ook binnen
Defensie aan populariteit winnen.Deze strijd hebbenwe nog niet gewonnen
en daar worstelt (en schermt) het bestuur mee.Overmogelijke oplossings-
richtingen zullenwe u nader bijpraten tijdens deALV. Ik hoop u allen te kun-
nen begroeten op onsAssaut en tijdens onze ledenvergadering!

Marius vanZeijts
VzKMSV

samenstelling.We hadden geen schijn van kans. Ik ben best diep gegaan, maar
helaas had ik vooral op deGriek (Dartic, een nette, sportieve en tactisch goede
schermer) totaal geen grip. Toonwist 6 punten te scoren, Egmond 7 punten en
ik heb 17 punten in totaal gescoord.Wij verloren deze ontmoeting met 45-30.
Geen schande,want deze jongenswaren echtemusketiers.

Wij eindigden als vijfde in onze poule.We kwamen slechts één indice tekort om
voor de Belgen te eindigen op de vierde plaats.Wij kwamen vervolgens uit
tegen het Kroatische team.Ook zij eindigden als vijfde in hun poule.Dus
schermdenwij voor de 9e of 10e plaats.Mijn eerste ontmoeting wist ik meteen
met vijf-nul te winnen. Dit gaf wat moed. Egmond en Toon deden hun
stinkende best stand te houden,maar helaaswaren deze jonge jongens een
maatje te veel voor hen. Toon scoorde totaal 6 punten, Egmond 7 punten en ik
17 punten. Wij verloren met 45-30. Na afloop kwam het Kroatische team op me
af want ze wilden samen met mij op de foto. De reden daarvan was in hun
woorden: �You beat us as children�. Dat gaf een fijn gevoel, maar we hadden
natuurlijk ook liever als team gewonnen van hen.

We werden door de organisatie opgejaagd om in de bus te gaan. Oh ja, de bus
was letterlijk bomvol.Weer in de spits terug naar de academie. Inmiddels was
het 17.00 uur en donker buiten maar gelukkig droog. Eenmaal op de kazerne
hadden wij drie kwartier om ons op te frissen en inDT te verschijnen voor het
ceremoniële gedeelte van het programma.

In het hoofdgebouw traden we aan inDT in rotten van drie. DeHongaarse
sergeant-majoor bruldewat enwe gingen allen in de houding staan.Achteraf

was het goed ook. Grappig is dat je hem niet hoeft te verstaan en dat je
tochweet wat hij hiermee bedoelt. Trouwens, zo ging het ook tijdens de

opening in de synagoge.De commandant opende de prijsuitreiking
met enkelen te bedanken voor hun inzet. Polen won de �BOLYAI
CUP� 2007. Tweede was het mix team en derde Italië. Honga-
rije I eindigde als vierde. Enwij als verdienstelijke 10e. Belangrijk
was datwe het gevoel hadden goed te hebben geschermd.Het
was een leukewedstrijd en het was goed dat de KMSV eraan
meedeed. Zelf hebben we er als team veel van geleerd.We
hebben ons aan elkaar opgetrokken en we hebben het recht om
er met trots op terug te kijken.
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Programma 110e KMSV-AssautProgramma 110e KMSV-AssautProgramma 110e KMSV-AssautProgramma 110e KMSV-AssautProgramma 110e KMSV-Assaut

Van 18 maart t/m 20 maart 2008 zullen voor de leden en de aspirant-leden van
deKoninklijkeMilitaire Schermvereniging (KMSV) schermwedstrijdenworden
gehouden op deKoninklijkeMilitaire School (KMS) teWeert.

Op 18maart 2008 zullen tegelijkertijdmet de schermwedstrijd van deKMSV
hetNationaleMilitaire Kampioenschap 2008worden verschermd onder
auspiciën van hetBureau InternationaleMilitaire Sportwedstrijden (BIMS).
De gecombineerdewedstrijden hebben ieder een apart klassement.Deelnemers
aan deNMKdienen zich daarvoor aan te melden bij het eigen sportbureau of
via de BIMS.

De schermuitrusting van de deelnemers dient te voldoen aan de eisen die gesteld
worden door deKoninklijkeNederlandseAlgemene Schermbond (KNAS).

Het programma datwordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
KMSVwordt ondersteund door het BIMS.

Het programma is als volgt samengesteld:

Dinsdag 18 maart 2008Dinsdag 18 maart 2008Dinsdag 18 maart 2008Dinsdag 18 maart 2008Dinsdag 18 maart 2008
08.00 - 08.30 uur Appèl/melden deelnemers
08.40 uur Opening
09.00 uur Aanvang degen dames, heren en aspiranten, tevens aanvang

NMK
15.00 uur Aanvang équipewedstrijdendegen
19.00 uur AanvangwedstrijdVan deWall-schaal

Woensdag 19 maart 2008Woensdag 19 maart 2008Woensdag 19 maart 2008Woensdag 19 maart 2008Woensdag 19 maart 2008
08.30 uur Aanvang floret individueel
11.00 uur Aanvang degen veteranen
14.30 uur Aanvangwedstrijden geweerschermen
16.00- 17.15 uur Algemene ledenvergaderingKMSV
17.30 uur borrel en aansluitendmaaltijd

Donderdag 20 maart 2008Donderdag 20 maart 2008Donderdag 20 maart 2008Donderdag 20 maart 2008Donderdag 20 maart 2008
08.00 - 08.30 uur Melden deelnemers aan de internationale degenwedstrijd en de

deelnemers sabel individueel.
08.30 uur Opening
08.40 uur Aanvang internationalewedstrijd
09.00 uur Aanvang sabel individueel (senioren en veteranen):

verschillende etages waar geschermd konworden.Het zou fijn zijn als wij ook in
Nederland de beschikking hadden over een degelijke faciliteit.Afijn,Gerritwas
druk bezig en kon ons niet echt bijstaan. Dus ben ik vanaf dit moment maar als
teamcaptain gaan functioneren.

Wemoestenmeteen tegenNoorwegen, een geduchte tegenstander. Ikmoest
meteen tegen Stavlund.Het ging gelijk op, maar helaaswist hij gebruik temaken
vanmijn gretigheid. Toon heeft in totaal 10 punten, Egmond 8 punten en ik in
totaal 17 punten gescoord.We verloren met 45-26.Noorwegen was toch een
maatje te groot voor ons. Als team hebben we als één geheel geschermd, heel
sportief en schouder aan schouder en datwas heel belangrijk.

Onze volgende ontmoeting was tegen België.Ons team kwam goed in de
stelling.De partijen gingen nagenoeg gelijk op en zo ook de spanning, want het
leek alsof wij deze ontmoeting zouden gaanwinnen. Egmondwist partijen te
winnen en stand te houden.Hij scoorde in totaal 11 punten, voor Toon gold
hetzelfde en alles ging prima; hij heeft in totaal 13 punten gescoord.Mijn bijdrage
was eveneens prima, maar helaas verloor ik de laatste partij. In totaal heb ik 20
punten gescoord.Wij verlorenmet 45-44.Op slechts één punt na. Zo gaat het in
de sport. Ikwas niet echt tevreden hierover.

Onze derde ontmoetingwas tegenHongarije II. Een fraaie samenstelling van een
teammet een reserve, dat met volle oorlogssterkte tegen ons uitkwam. Inmijn
ogen zijn dit mooie schermers, zeker qua techniek. Toon heeft het goed gedaan.
Hij scoorde in totaal 15 punten. Egmond deed het beter danwij: hij heeft in totaal
17 punten gescoord.DeHongaren wisten niet hoe zij hemmoest aanpakken.
Chapeau!

Ikwist 16 punten binnen te halen.De laatste partij tegenHodosi wasmooi.Hij
wist twee keer een coupe te plaatsen en de rest was double of stand houden.Wij
verlorenmet 45-42.Het is met de laatste twee landen net niet gelukt, bah.

Onze vierde ontmoetingwas tegen Frankrijk.We hebben elkaar positief aange-
moedigd om gewoon te schermen alsof het een feestelijke gebeurtenis was.Het
was voor mij sowieso een eer om hierbij te mogen zijn. Ik moest als eerste op de
loper en schermde tactisch niet te enthousiast en ook niet te passief.De eerste
twee puntenwaren binnen. Vervolgens kwamEgmond op de loper.Hij wist zich
als eenwareKMSV�er te ontplooien en heeft 9 punten gescoord. Toon heeft zijn
eerste twee partijen verlorenmaar in de derde partij wist hij dit goed temaken: 10
punten gescoord in een partij. Petje af voor onze titan. Kort overzicht: Toon
scoorde 14 punten, Egmond 11 punten en ik 20 punten.We hebben ook onze eerste
ontmoeting gewonnen en hielden daar een fijn gevoel aan over.Wewonnenmet
35-45.

Onze laatste ontmoeting in de poule was tegen hetmix team.Wewisten niet
wat ons te wachten stond.Dit team bestudeerde ons en kwammet een perfecte

. . . dit zijn
mooie

schermers,
zeker qua
techniek . . .
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aansluitend sabel equipewedstrijden.
14.00 uur Aanvang 11e Grenadiers sabelwedstrijd
16.00 uur Einde internationalewedstrijd
16.30 uur Prijsuitreiking internationalewedstrijd
19.00 uur Diner voor deelnemers en genodigden
20.30 uur Uitreiking van de ereprijzenKMSV,

gevolgd door de sluiting van hetAssaut 2008.

De wedstrijden, die van 18 maart t/m 20 maart 2008 worden georganiseerd,
zullen voor de actief dienendemilitaire leden en aspirant-leden van deKMSVals
dienstverrichtingworden aangemerkt.Dit is vastgesteld bij nota van 20 februari
2006, kenmerk S2006005956, die als pdf op de website van de KMSV is opgeno-
men.Aan de deelnemerswordt derhalve buitengewoon verlof verleend op grond
van artikel 86 van hetAMAR.Met betrekking tot het BesluitDienstreizen
Defensie is alleen een kilometervergoeding aangaande de heen en terugreis naar/
vanaf deKoninklijkeMilitaire School teWeert van toepassing.Verder gelden de
bepalingen van deAlgemeneMilitaire Pensioenwet en de polisvoorwaarden van
deStichtingZiektekostenVerzekeringKrijgsmacht (SZVK).

Tevens zullen voor de bestuursleden van deKMSVmaximaal 3 dagen als
dienstverrichtingworden aangemerkt, ten einde de noodzakelijke voorbereidings-
activiteiten te kunnenuitvoeren.

De deelnemers aan dewedstrijden kunnen van rijkswegeworden gehuisvestmits
zij zich van tevoren hiervoor hebben aangemeld.Deelnemers dienen er rekening
mee te houden dat er tegen betaling voedingwordt verstrekt. In dit puntworden
onder deelnemers tevens begrepen de officials enwapenhersteller(s).

Inschrijvingen voor dewedstrijden en de opgave voor voeding en huisvestingmoetenworden
gezonden aan deTechnischeCommissie:

J.F. Snijdewint
Adjudant b.d. der Logistiek
Oudemansstraat 254
2522 TC �s Gravenhage
Tel.: 06 - 40508883
E-mail: jfsnijdewint@hotmail.com

Zowel inschrijving als opgave voor voeding en huisvesting dienen vóór 3 maart 2008 bekend
gesteld te zijn.

paspoort afhalen. Lang verhaal, kort verhaal; er is een hoop heen en weer ge-
beld. DeNATO reiswijzer werd afgewezen door deHongaren en er restte ons
niks anders dan naarWenen te rijden.Onderweg heb ik weer gebeldmet onze
Hongaarse attaché en hij heeftWenen op de hoogte gesteld van onze situatie.
Voor alle duidelijkheid; dit betekent weer 70 km heen enweer terug naar de
Hongaarse grens, nadat we daar ondertussen al ruim twee uur waren opgehou-
den.Afijn,we zijnmet vastberadenheid naarWenen gereden.Ondertussen
hebben we overlegd over wat wemoesten doen als het niet zou lukken. Dan
zou ik op de trein stappen om terug naarNederland te gaan. Ik vond het heel
sneu voor de groep.Ondertussen zijn we inWenen gearriveerd enwerd ik door
onze militaire attaché vanWenen opgebeld.Hij deelde mee dat als ik voor 17.00
uur aan de Ringweg op de zevende etage wist te komen ik een noodpaspoort
zou ontvangen. Het was toen al 16:35 uur. Toon zat aan het stuur.We hebben
vaak de weg gevraagdmaar uiteindelijk hebben onze locatie bereikt. Ik heb een
sprint genomen en meldde me om 16:55 uur bij de ambassade.Men vond het
een bijzonder verhaal. De medewerking was ook groot. Lang leve ons Konink-
rijk, het werkt.We reden terug naar de grens. Eenmaal aan de grens toonden
wij onze reisdocumenten.Dewachtwas inmiddels gewisseld.Niemand keek er
naar en we konden zo doorrijden.Dit is het toppunt van cynisme!

We zetten de reis voort op deM1.Ondertussenwas het donker geworden.De
spanningwas eraf enwe kondenweer ontspannend doorrijden. Eenmaal op de
academie ontvingen we het programma en een warme maaltijd met vooraf
kippensoep en dan een bordHongaarse delicatessenmet bier en suko.Wewer-
den vervolgens naar onze kamers gebracht. Inmiddels was het 22:30 uur.We
hebben onze barang uitgepakt en voorbereidingen getroffen voor de volgende
dag.

Donderdag 23 november zijn we om 06:30 opgestaan voor het ontbijt van 07:00
uur.We moesten ons namelijk al om 07:30 uur bij de bus melden.We zijn dwars
door de ochtendspits gereden en naar de synagoge die was omgebouwd tot
schermschool gebracht. Een bijzondere ambiance en prachtig initiatief.Dit
pand is na de tweedewereldoorlog door deHongaren tot prestigieuze scherm-
school omgebouwd. Bij aankomst ontvingenwij ieder een lunchpakketmet één
literfles water. De opkomst was groot. Er waren 12 landen, inclusief een mix
team.Doormiddel van loting zijn wij beland in de volgende poule:Noorwegen,
België,Hongarije II, Frankrijk en hetmix team bestaande uit éénHongaarse,
éénAmerikaan, éénGriek en één Japanner. Voor alle duidelijkheid: het mix
teambestond alleen uitmilitairen die in het kader van een uitwisseling geplaatst
zijn op deHongaarse academie! De formule was dat je aan de hand van je
eindresultaat in de poule zou schermen tegen het andere teamdat in zijn poule
hetzelfde resultaat had.Met anderewoorden de nummers één tegen elkaar de
nummers twee tegen elkaar, etc., etc., . . . . . !

Voorafgaand aan elke ontmoetingwerden de teamcaptains bij elkaar geroepen
voor de loting en invulling van de poulestaat.Het was een drukke zaal met

. . . een
bijzondere
ambience en
een prachtig
initiatief . . .
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Inschr i j f formul ierInschr i j f formul ierInschr i j f formul ierInschr i j f formul ierInschr i j f formul ier
voor het 110voor het 110voor het 110voor het 110voor het 110eeeee AssautAssautAssautAssautAssaut

van de Koninkli jke Militaire Schermverenigingvan de Koninkli jke Militaire Schermverenigingvan de Koninkli jke Militaire Schermverenigingvan de Koninkli jke Militaire Schermverenigingvan de Koninkli jke Militaire Schermvereniging
Wordt gehouden van dinsdag 18 t/m donderdag 20 maart 2008 op de KMS teWeert

Uw inschrijvingen gaarne op dit formulier, voor maandag 3 maart 2008voor maandag 3 maart 2008voor maandag 3 maart 2008voor maandag 3 maart 2008voor maandag 3 maart 2008 sturen aan:
TCKMSV: Hr. J.F. Snijdewint,Oudemansstraat 254

Tel: 06 40 50 88 83
2522TCDenHaag.
e-mail adres jfsnijdewint@hotmail.comjfsnijdewint@hotmail.comjfsnijdewint@hotmail.comjfsnijdewint@hotmail.comjfsnijdewint@hotmail.com

Naam:
Adres:
PC/Woonpl.:
M/V

U schrijft in voor:
� Overnachting vanmaandag op dinsdag

Dinsdag 18 maart 2008Dinsdag 18 maart 2008Dinsdag 18 maart 2008Dinsdag 18 maart 2008Dinsdag 18 maart 2008

� Degen heren
� Degen dames
� Degen équipe
� AspirantenVeteranen degenVan deWall-schaal (aanvang+ 19.00 uur )
� Ontbijt
� Lunch
� Warme maaltijd
� Overnachting van dinsdag opwoensdag

Woensdag 19 maart 2008Woensdag 19 maart 2008Woensdag 19 maart 2008Woensdag 19 maart 2008Woensdag 19 maart 2008
� Floret heren
� Floret dames
� Degen veteranen heren
� Degen veteranen dames
� Geweerschermen
� Ontbijt
� Lunch
� Warme maaltijd
� Overnachting vanwoensdag op donderdag

douchen en op de terugweg kwam ik een raar verschijnsel tegen: �Achmed�. Toon
liep in een soepjurk naar de douche. Ik schrok even. Laten we de zaak nuchter
bekijken. InDuitsland in eenDuitse kazerne verwacht je toch geenArabier.Dus
dat was al vroeg in de ochtend lachen.DeDuitsers die aanwezig waren, wisten
niet hoe zij hieropmoesten reageren. Ze deden alsof hun neus bloedde.Oh, Toon
heeft van diemooie anekdotes die alleen hij kan citeren. Aan de ontbijttafel kwa-
menwe onze Belgischemede krijgsmachtstrijders voor de laatste keer tegen.We
hadden een vroeg ontbijt en zetten onze reis voort. Sleutel ingeleverd enToon
vroeg meteen of wij dezelfde kamers konden krijgen voor zaterdag aanstaande op
onze terugreis. Dat was geen probleem.Na een korte rit hebben we getankt in
een dorp om dan via de A-3 ,M-1 onze reis voort te zetten.

We hebbenweer van een prachtige omgevingmogen genieten en de rit ging zon-
der enig probleem.Weer beurtelings hebbenwe van chauffeursdienst gewisseld. Je
kon al meteenmerken dat het landschap bedekt lagmet sneeuw hetgeen zorgde
voor een fijn en warm gevoel van binnen al was het koud buiten. Langzaam na-
derdenwij de grens.Wemoesten dus het vignet voorOostenrijk aanschaffen om
vervolgens deHongaarse grens tegemoet te kunnen gaan.

Eenmaal aan deHongaarse grens hebbenwe ons vignet gehaald en vervolgens
enige euro�s gewisseld voor Forints.Wemaakten een paspoort check.Wil pas-
poort? Check! Toon paspoort? Check! Gerrit paspoort? Check! Rudolph pas-
poort? Oeps!Wat een blamage!Normaal ben ik super georganiseerd.Nu blijkt
dat ik geen officieel reisdocument bij me heb. Ik had alleen maar mijn rijbewijs en
identiteitsbewijs defensie! Ik kon aan de lichaamstaal vanWil lezen dat hij niet
echt onder de indrukwas.Hoe nu verder?Menmaakte een opmerking omRudolph
danmaar onder de bagage te stoppen.Gelukkig hebbenwe het niet gedaan, want
deHongaarse autoriteiten hadden hun uitkijkposten strategisch opgesteld.
Bovendienwas dit geen optie.

Onze teamgeest werd op de proef gesteld.
Langzaam redenwe naar de douane controlepost toe.De functionaris die de
wacht had was een dame die niet echt vrolijk uit haar ogen keek. Grove gebaren
gaf zij om door te rijden of je papieren te tonen.Wij waren aan de beurt.Wij
gaven onze reisdocumenten en zij zei heel erg nors: �dit is geen bewijs�. Zij doel-
de opmijn identiteitsbewijs defensie.Wewerden geleid naar een plek voor verdere
afhandeling.Opeens sprak niemandDuits of Engels.Heel erg vervelend. Ieder-
een bleef heel kalm. Ik was diep aan het brainstormen: wat nu?We zijn zo ver
gekomen en om dan naar huis terug te keren was geen optie. Toon zat hardop te
denken: mogelijk zoudenwemet eenNATO reiswijzer onze reis kunnen voort-
zetten. Ik beldemeteen naarmijn bureau InternationaleMilitaire Samenwerking
(IMS). Ik heb uitgelegdwat de status is en demogelijke opties gegeven.Optie 1:
deNederlandsemilitaire attaché inHongarije opbellen voor hulp en/of advies.
Optie 2: vanuitDenHaag eenNATOreiswijzer opsturen, daarHongarije een
NATOpartner is. Optie 3: naarWenen rijden en op de ambassade een nood-

. . . lang-
zaam

naderenwe
de grens . . .

Pagina 32



Pagina 6

Donderdag 20 maart 2008 Internationale Equipe wedstrijdenDonderdag 20 maart 2008 Internationale Equipe wedstrijdenDonderdag 20 maart 2008 Internationale Equipe wedstrijdenDonderdag 20 maart 2008 Internationale Equipe wedstrijdenDonderdag 20 maart 2008 Internationale Equipe wedstrijden
� 11e Grenadierssabelwedstrijd ( aanvang+ 14.00 u)
� Sabel heren (sr. en vet.)
� Sabel dames (sr. en vet.)
� Sabel équipe
� Ontbijt
� Lunch
� Warme maaltijd
� Ereprijs- en prijsuitreiking
� Overnachting van donderdag op vrijdag

Handtekening:

Ondergetekende is bereid als scheidsrechter op te treden op het 110eKMSV-ASSAUT

Degen / Sabel / Floret / Geweer*Degen / Sabel / Floret / Geweer*Degen / Sabel / Floret / Geweer*Degen / Sabel / Floret / Geweer*Degen / Sabel / Floret / Geweer*

In de week van 18 t/m 20 maart 2008. (*doorhalen hetgeen niet van toepassing is)

Naam :

Straat en huisnummer :

Woonplaats :

Telefoon :

e-mailadres :

Handtekening

Dit antwoordformulier gaarne retour aan::Dit antwoordformulier gaarne retour aan::Dit antwoordformulier gaarne retour aan::Dit antwoordformulier gaarne retour aan::Dit antwoordformulier gaarne retour aan::
TC KMSV t.a.v.Hr. J.F. Snijdewint

Oudemansstraat 254
2522 TC Den Haag
Tel: 06 40 50 88 83
Of per e-mail aan: jfsnijdewint@hotmail.comjfsnijdewint@hotmail.comjfsnijdewint@hotmail.comjfsnijdewint@hotmail.comjfsnijdewint@hotmail.com

De �Ford Galaxy� was een perfecte keus om deze reis te maken. We konden
als vorsten in dit vehikel van ons reis genieten.Het landschapwas prachtig en
het weer was gelukkig prima. We kwamen om ongeveer 17:00 uur aan op de
kazerne Feldkirchen.Wewerden keurig ontvangen.Ze hadden ons alleen een
dag eerder verwacht.De verwarringwerd nog groter toen de Belgen nagenoeg
gelijktijdigmet ons aankwamen.
Deze kazerne wordt gebruikt voor de medische compagnie zowel voor opleidin-
gen als voor operationele inzet.Demanschappenwaren in groten getale zicht-
baar aanwezig. De verklaring hiervoor is dat de Duitsers nog gebruik maken
van de dienstplicht.Dit is geen overbodige luxe.Hun stelsel werkt perfect tot
nu toe.Wat mij opviel is het feit dat op deze kazerne de deuren van het toilet
niet vervuild zijnmet graffiti. In tegenstelling tot sommige kazernes hier in
Nederland is dit uniek.

De �Manschaften�waren voorbereidingen aan het treffen voor hun doden-
herdenking voor de gevallenen uit de eerste en tweedeWereldoorlog. In lange
grijze jassen getooid in koppel, geweer en helmmarcheerden twee pelotons op
ons af.We stonden nog bij de wacht om onze kamersleutel in ontvangst te
nemen.Het peloton zonder wapen kreeg fakkels mee. Eindelijk kregen we onze
sleutels en vervolgens redenwe naar onze kamers.We sliepen in dezelfde barak.
Toon enGerrit bunkerden samen enWil en ik lagen op een kamer.

Voor het avondeten zijn we naar het onderofficiersverblijf gegaan.Dit was nog
open.Het cafetaria was al gesloten. Vermoedelijk in het kader van de doden-
herdenking.Hetwas echtDuits bikken. Ik hadworstmet frietjes en een pul
bier.We hebben het netjes gehouden.Weerwerdenwe bediend door het perso-
neel aan tafel. De Belgen zaten aan een andere tafel. Zij waren onderdeel van
het transportpersoneel dat op weg was naar Bosnië (acht man sterk) om de
troepen daar met nieuwmaterieel te bevoorraden.Hun trip zal acht dagen in
beslag nemenwaarvan zij één dag rust in Bosnië zullen krijgen.Met de com-
motie rondom deBelgische regeringsformatie in gedachten stapteWil op hen af
en vroeg of zij het laatste nieuws al gehoord hadden? Vragend keken zeWil
aan.Wil verloste hun vragende blikkenmet demededeling dat de Belgische re-
gering door die inNederland is overgenomen.Weer lachen in de tent. Zij had-
den gevoel voor humor.

We hebben de tijd genomen om even bij te komen van de lange autoreis. Ver-
geet niet dat ook als je niet achter het stuur zit je toch actief meerijdt. Je moet
uitkijken naar de volgende afslag en naar de andere weggebruikers.We zouden
vroeg naar bed gaan. Echter de heren gingen naar het officiersverblijf. Ik ben
terug gegaan naar de barak om vroeg onder de dekens te kruipen. Het weer was
droog en een graad of vijf lager dan inNederland. De heren hebben samenmet
deDuitsers in het kader van de dodenherdenking hun sociale plicht gedaan.Het
is een goede zaak dat wij samenmet hen de doden mogen herdenken.

De volgende dag stonden we om 06:30 uur op. Ik gingmijn tanden poetsen en

. . . we
hebben de
tijd geomen
om even bij
te komen . . .
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AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
Algemene ledenvergader ing KMSV d.d. 19 maart 2008Algemene ledenvergader ing KMSV d.d. 19 maart 2008Algemene ledenvergader ing KMSV d.d. 19 maart 2008Algemene ledenvergader ing KMSV d.d. 19 maart 2008Algemene ledenvergader ing KMSV d.d. 19 maart 2008

1 .1 .1 .1 .1 . Opening

2 .2 .2 .2 .2 . Mededelingen van de voorzitter

3 .3 .3 .3 .3 . Vaststellenagenda

4 .4 .4 .4 .4 . Vaststellen notulenA.L.V. d.d. 21maart 2007 (gepubliceerd in
Redoublement nr. 17).

5 .5 .5 .5 .5 . VerslagTechnischeCommissie 2007

6 .6 .6 .6 .6 . Secretarieel jaarverslag 2007

7 .7 .7 .7 .7 . Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement
Stemming over overgangsregeling toekenning spelden

8 .8 .8 .8 .8 . Voorstel publicatie gegevens leden

9 .9 .9 .9 .9 . Verslag penningmeester 2007

10 .10 .10 .10 .10 . Verslag kascontrolecommissie 2007
Vaststellen balans en de staat van baten en lasten 2007
Vaststellen herziene begroting 2008 en ontwerp begroting 2009

11 .1 1 .1 1 .1 1 .1 1 . Verkiezing kascontrolecommissie 2008

1 2 .1 2 .1 2 .1 2 .1 2 . Uitreiking spelden voor langdurig lidmaatschapKMSV

13.13 .13 .13 .13 . Bestuursmutaties
Volgens het rooster treden af de voorzitter en de secretaris TCFreeke
Hilligehekken. Tevens treedt af het lidDick Slooten.De voorzitter stelt
zich herkiesbaar. De secretaris TC is niet herkiesbaar.
Geïnteresseerden voor een bestuursfunctieworden gevraagd zich vóórde
aanvang van de algemene ledenvergadering kenbaar temaken bij de
secretaris van deKMSV.

14 .14 .14 .14 .14 . Rondvraag

1 5 .1 5 .1 5 .1 5 .1 5 . Sluiting

Verslag Hongarije KMSV Scherm TeamVerslag Hongarije KMSV Scherm TeamVerslag Hongarije KMSV Scherm TeamVerslag Hongarije KMSV Scherm TeamVerslag Hongarije KMSV Scherm Team
doorRudolph Francis

De KMSV heeft een uitnodiging aanvaard uit Hongarije om een equipe degen-
schermers af te vaardigen.Na een intensieve voorbereiding grotendeels verricht door

Gerrit Beekhuizen en niet te vergetenMike Becker is het team op woensdag 21 novem-
ber 2007
afgereisd
richting

Hongarije.

Het is een uniekmoment, want hetNederlandse team heeft een aantal ja-
ren de uitnodiging vanHongarije niet gehonoreerd.

Voorafgaand aan de reis is er een intensievemailwisseling geweest.De betrok-
kenen zijn hierdoor op de hoogte gehouden.De BIMS heeft ons voorzien van
vervoer en de KMSV een heeft een acceptabel voorschotmeegegeven voor de
reis. Aan allen die bij de voorbereidingsfase betrokkenwaren: �well done�.
Woensdagochtendmoestenwij vroeg uit de veren.Dit waren:Wil Janssen
(scheidsrechter en PR), Toon ven derGrinten (atleet),Gerrit Beekhuizen (team
captain en scheidsrechter) enRudolph Francis (atleet). Egmond vanRijn (atleet)
was samenmet zijn wederhelft op donderdag 22 november vertrokken per vlieg-
tuig (hij heeft zelf zijn ticket betaald).Met andere woorden de reis is zonder
Egmond afgelegd. Om 06:08 uur heb ik de trein naarWeert genomen. Ik moest
overstappen inDelft en Eindhoven. Bepakt metmijn barang (schermtas, rug-
zak) is het aardig gelukt.Wil heeft van dinsdag op woensdag overnacht op de
KMS (Mike heeft de nodige formaliteiten voor hem geregeld.Wij moeten
dankbaar zijn dat dit tot nu toe mogelijk is). De gehele operatie bleek met mili-
taire precisie uitgevoerd te zijn. Om 08:55 uur kwam ik aan op het treinstation
teWeert. Daar stondenGerrit en Toonmij op te wachten. Aan de overkant
stondWil aan zijn saffie � .We zijn vervolgens koffie gaan drinken om bij te
praten.Gerrit kondigde de regels aan.Hieruit bleek datGerrit een strenge pen-
ningmeester is.Na de koffie werd de auto geladen om vervolgens naar Feld-
kirchen te gaan.

Feldkirchen is een van de groteDuitse kazernes gebouwd voor hetDuitse leger.
Een degelijke (gründliche) kazernemet ruime, grote ontvangsthal (entree) en een
hoog plafond.Onderweg hebbenwe beurtelings het stuur genomen (Gerrit,
Toon en Rudolph). Onze heenreis ging zonder slag of stoot of in ieder geval tot
aan deHongaarse grens. Daar komen we op terug. De reis werd voortgezet. In
eerste instantie keek ik op tegen deze lange reis per auto; waarom niet vliegen?
Alles heeft een logische uitleg. Bovendien heeft JohanKruyf gezegd: �Alle na-
deel heeft zijn voordeel�! Latenwe het bij voordeel houden. Vier man in de auto
met de combinatie Toon, Gerrit enWil is lachen. Ik heb me geen moment ver-
veeld of ongemakkelijk gevoeld tijdens deze trip.Gerrit is heel subtiel met zijn
uitlatingen en Toon kan recht door zee zelfs de doden doen lachen.Wij kwamen
nader tot elkaar, ja het was niet altijd lol trappen maar ook serieus met elkaar
praten. Zo kwamen we er achter datWil tijdens deze reis voor de vijfde keer
waarschijnlijk opa gaat worden.Onderweg namenwe de tijd om de benen te
strekken, een sanitaire stop te houden en de innerlijkemens te voorzien van de
nodige consumpties.
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Jaarverslag Technische Commissie KMSV 2007Jaarverslag Technische Commissie KMSV 2007Jaarverslag Technische Commissie KMSV 2007Jaarverslag Technische Commissie KMSV 2007Jaarverslag Technische Commissie KMSV 2007

Het 109eAssaut, tevens het 110 jarig bestaan van deKMSV,werd afgelopen
schermjaar gehouden van 20 t/m 22 maart op het Koninklijk Instituut voor de
Marine teDenHelder.
Voor het eerstwerd tijdens hetAssaut hetNMK-Degen gehouden.Dit doordat
deKMSVen deBIMSde handen ineengeslagen hadden.Dit betekende dat ook
onze leden van de KMSVdeelnamen aan hetNMK.Normaal nemen alleen de
schermers (inwerkelijke dienst) van alle Krijgsmachtdelen het tegen elkaar op
tijdens hetNationaalMilitair Kampioenschap.Dit alles gedaan omhet deelne-
mers veldwat groter temaken hetgeen resulteerde in 42 degenschermers.

Uitslagen 20 maart:Uitslagen 20 maart:Uitslagen 20 maart:Uitslagen 20 maart:Uitslagen 20 maart:
NMK.1e plaats en goud voorWmr. Bas VerwijlenDTS-lid (Defensie Topsport Selectie)

2e plaats en zilver voor KLTZMichael van der Klip
3e plaats en brons voor Kapt. Leo Sannen
Dames
1e plaats en goud voor LTZ2 Sonja Tol ( DTS-lid )
2e plaats en zilver voor SmAnne-Marieke vanHulst

KMSV. Heren/Dames tevens voor het SPK klassement.
1e plaats en goud voorWmr. Bas Verwijlen (DTS-lid)
2e plaats en zilver voor KLTZMichael van der Klip
3e plaats en brons voor LTZ2 Sonja Tol ( DTS-lid )

Ook op équipe degenwerd strijd geleverd.
1e plaats voor Blaas,Oosthof en Verwijlen. ( Driekoningen)
2e plaats voor Breedvelt, Francis en Tol. (MVO)
3e plaats voorCastermans, Sannen en Scherpenzeel. (Flash)

In de avondurenwerd er tussen de veteranen (Henk deVos,Dick Slooten, Toon van derGrinten
enDinieMeijer) en aspiranten (W.Hillen enD.Krijger van �t KIM enA.Baan enA.Vermeer van
de KMA) om deVan derWallschaal, die de aspiranten moesten verdedigen daar zij de schaal �t
vorig jaar gewonnen hadden, flink strijd geleverd.Na een gelijkspel, werd na een barrage de zege
nipt behaald door de veteranen.

Het 11eGrenadierssabeltoernooiwerd gewonnenLeoSannen

Devolgende dag 21maartwerd gestreden opdewapensFloret, Sabel,Degen-veteranen enGeweer.
Op floret werd AlainCastermans 1e ,Martin Broodbakker 2e en Rudolph Francis 3e.
Op sabel werdWim Speth 1e , Joop Breedveldt 2e en Egmond van Rijn 3e

Op degen-veteranenwerd Joop Breedvelt 1e , Stephan Blaas 2e en Bas von Köningslöw 3e.
Het geweerschermen ging onder daverend applaus naar EefHertenberg.
Op 22 maart volgde het Internationaal toernooi. Eerlijk gezegd hadden we er wat meer van

Naam punten plaats
Grendel,Maarten 59 3434343434
Hout, van Bob 58 3 53 53 53 53 5
Krijger, Dave 56 3636363636
Castermans,Alain 55 3 73 73 73 73 7
Thomas, Vernon 52 3 83 83 83 83 8
Cappers, Wim 51 3 93 93 93 93 9
Roelse, Jac 50 4 04 04 04 04 0
Hertenberg Eef 48 4 14 14 14 14 1
Krom, Erik 44 4 24 24 24 24 2
Mannessen,Titia 42 4 34 34 34 34 3
Splinter,Antoon 42 4 44 44 44 44 4
Vermeer A 40 4 54 54 54 54 5
Blaas, Björn 39 4 64 64 64 64 6
Bel, Erik 38 4 74 74 74 74 7
VeulM 37 4 84 84 84 84 8
Grinten v.d.Toon 36 4 94 94 94 94 9
Hillen,Wander 35 5 05 05 05 05 0
Smeets, E 33 5 15 15 15 15 1
Schijndel,vanAlex 32 5 25 25 25 25 2
Dijkstra, Ricky 31 5 35 35 35 35 3
Evertse,Hans 29 5 45 45 45 45 4
Funke-Kaiser, Furlan 29 5 55 55 55 55 5
Storm, 29 5 65 65 65 65 6
Tjapkes,M 28 5 75 75 75 75 7
Overveen, 27 5 85 85 85 85 8
Roosenburg, 26 5 95 95 95 95 9
Koutzoukou, Kitty 25 6 06 06 06 06 0
Wertenbroek, John 24 6 16 16 16 16 1
Kamp, Siem 23 6 26 26 26 26 2
Evertse,Hanneke 21 6 36 36 36 36 3
Blaas,Ariëne 20 6 46 46 46 46 4
Meulenaar, Jan 19 6 56 56 56 56 5
Romer, Carmen 16 6 66 66 66 66 6
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FotoAssaut 2000

verwacht op Internationaal gebied.Zegge en schrijve hebben zichmaar twee nationaliteiten laten
inschrijven, t.w. Engeland (GB) enHongarije (HUN)

De navolgende ploegen deden hieraanmee:
Voor Engeland: VoorHongarije een heren � en dames team:
George Liston. WGCDR (uit Schotland) Petes Samu. Lt. Orsolya Torda. Civ.
Shawn Tayler. CPL Istvan Deak. Lt. Emese Gabriel. Cad.
BrigitteMorgan.CPL Sandor Kozma. Lt. Rita Borsothy.Cad.

DrieNederlandse teams t.w.:
BIMS team: Bas Verwijlen. Wmr Kmar Vijfkamp team. Stephan Blaas. Maj.Marns.

Sonja Tol. LTZ2 Jeroen Oosthof. AOO Kmar
Rudolph Francis. SGTODOPS Collin Oosthof. Civ

KMSV team. Toon van derGrinten Lkol.
George vanHeerde Res. Elnt bd.
JoopBreedvelt Sgt bd.

UitslagInternationaal:
1e plaatsHongarije 1e equipe Lt. Petes Samu, Lt. IstvanDeak, en Lt. Sandor Kozma.
2e BIMS equipe Wmr Kmar Bas Verwijlen, LTZ2 Sonja Tol en

SgtRudolphFrancis.
3e KMSVequipe Sgt. bd. Joop Breedvelt, Res. Elnt. bd.George vanHeerde en

Lkol. Toon van derGrinten.

HetZilverenwapentoernooi werd dit jaar niet gehouden,maar is uitgesteld tot februari 2008 en
vindt plaats teAmersfoort.

De SPK (Super Prestige Klassement) wedstrijden werden in 2007 maar over 5 schermdagen
afgewerkt i.p.v. de geplande 7.Ook hier kennenwe onze ups en downs, bij te weinig deelname
wordt dewedstrijd afgelast. Tijdens dewedstrijden diewel zijn doorgegaan, werd er dan ook
enthousiast gestreden.

De winnaars over �t jaar 2007 zijn: Categorie dames: DinieMeijer-Evers
Categorie heren: George vanHeerde
Categorie heren 50+: JoopBreedvelt
Categorie aspiranten: Andor Baan

Vz.TechnischeCommissie.
v.d.

Jan-FritsSnijdewint.
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Einduits lagEinduits lagEinduits lagEinduits lagEinduits lag

Naam punten plaats
Heerde, vanGeorge 258 11111
Breedvelt, Joop 241 22222
Blaas, Stephan 214 33333
Dekkers,Cees 180 44444
Berg, van den Paul 151 55555
Meijer-Evers,Dinie 151 66666
Knape, Ineke 140 77777
Tegel, Rob 128 88888
Leyzer,Arnold 123 99999
Oosthof, Jeroen 121 1 01 01 01 01 0
Rijn, van Egmond 120 1 11 11 11 11 1
Slooten,Dick 116 1 21 21 21 21 2
Tol, Sonja 116 1 31 31 31 31 3
Hak,Gerrit 108 1 41 41 41 41 4
VosH 106 1 51 51 51 51 5
Vugt vanM 97 1 61 61 61 61 6
Broodbakker,Martin 92 1 71 71 71 71 7
Leeuwen, vanKarel 92 1 81 81 81 81 8
Snijdewint,Frits 91 1 91 91 91 91 9
Köningslöw,vonBas 84 2 02 02 02 02 0
Scherpenzeel,Chris 84 2 12 12 12 12 1
Baan, Andor 78 2 22 22 22 22 2
Kiefte, Rick 78 2 32 32 32 32 3
Barten, Toine 76 2 42 42 42 42 4
Hulst, vanAnne-M. 74 2 52 52 52 52 5
Mazier,Hans 71 2 62 62 62 62 6
VerwijlenB 70 2 72 72 72 72 7
Klip, vdMichael 68 2 82 82 82 82 8
Mönch, Frans 68 2 92 92 92 92 9
Roncken, Frank 63 3030303030
Sannen, Leo 62 3 13 13 13 13 1
Francis,Rudolph 60 3 23 23 23 23 2
Loon, van Bud 60 3333333333
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Secretarieel jaarverslag 2007Secretarieel jaarverslag 2007Secretarieel jaarverslag 2007Secretarieel jaarverslag 2007Secretarieel jaarverslag 2007
Koninkl i jke Mi l i ta i re SchermverenigingKoninkl i jke Mi l i ta i re SchermverenigingKoninkl i jke Mi l i ta i re SchermverenigingKoninkl i jke Mi l i ta i re SchermverenigingKoninkl i jke Mi l i ta i re Schermvereniging

Gedurende het 12e verenigingsjaar van deKMSV is het bestuur zes keer
bijeen geweest.

Met het oog op het bevorderen van demilitaire schermsport heeft het bestuur een
aantal acties ondernomen.Zij acht hetwenselijk om donateurs het recht te geven
deel te nemen aan de onderlingewedstrijden van deKMSV.Daarvoorwordt een
voorstel in deAlgemene ledenvergadering van 2008 gedaan.
Omhet schermenmeer onder de aandacht van de opleidingsinstituten te krijgen,
heeft het bestuur per brief deze instituten erop gewezen dat adspiranten lid kun-
nenworden van deKMSVzonder verplicht te zijn de contributie te betalen.
Voorts is het verspreidingsgebied van deRedoublement verbreed.Het vereni-
gingsbladwordt ook naar alle opleidingsinstituten, de bibliotheken en alle sport-
organisaties van de landmacht gestuurd.

Hoewel de bredere verspreiding van deRedoublementmeer kostenmet zich
brengt, heeft het bestuur door het onderbrengen van deRedoublement bij een an-
dere drukker en een andere wijze van verzending zoveel kosten bespaard dat dit
zonder meer verantwoord is.
DeRedoublement is dit jaar twee keer uitgekomen.

Het bestuurwil door het uitgeven van een nieuwsbrief de leden en donateurs beter
informeren overmet name de activiteiten die de vereniging onderneemt. Bij het
opzetten van de nieuwsbrief is ervoor gekozen ommet het noemen van
aandachtspunten in combinatiemet links naar dewebsite van deKMSVof
anderewebsites de leden en donateurs zoveelmogelijk adequaat te informeren.
De nieuwsbrief is vier keer uitgekomen.

Dit jaar is door onopgehelderde omstandigheden dewebsite door de provider uit
de lucht genomen.Het bestuur heeft dit moment aangegrepen om naar een ande-
re, veel goedkopere, provider over te stappen.Dewebmaster,Hans

Melissant, heeft bijzonder veel werk verricht om
dewebsite binnen korte tijdweer op het internet
te krijgen.

Het ledenbestand is bijna geheel op orde. Een zeer
belangrijke impuls voor het actualiseren van de
ledenlijst is gegeven doorAda van der Pijl, die op
hetAssaut 2007met grote zorgvuldigheid de
aanwezige leden en donateurs heeft bevraagd
naar hun recente gegevens. Binnen korte tijd is
daardoor een groot deel van het ledenbestand
weer op orde gekomen.
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4e SPK 05-10-2007 te �t Harde4e SPK 05-10-2007 te �t Harde4e SPK 05-10-2007 te �t Harde4e SPK 05-10-2007 te �t Harde4e SPK 05-10-2007 te �t Harde

Naam Vic Plaats punten
George vanHeerde 16 1 50
JoopBreedvelt 14 2 48
StephanBlaas 13 +34 3 46
CeesDekkers 13 +26 4 44
TitiaMannessen 12 5 42
JeroenOosthof 11 +16 6 40
BjörnBlaas 11 +13 7 39
Martin Broodbakker 10 +11 8 38
Egmond van Rijn 10 +10 9 37
Andor Baan 7 10 36
HansMazier 6 -13 11 35
Arnold Leijzer 6 -14 12 34
FrankRoncken 6 -17 13 33
Karel van Leeuwen 5 14 32
DinieMeijer-Evers 4 -26 15 31
Dick Slooten 4 -28 16 30
FurlanFunke-Kaiser 3 17 29
Bob vanHout 2 18 28

5e SPK te Doorn5e SPK te Doorn5e SPK te Doorn5e SPK te Doorn5e SPK te Doorn
plaats punten

vanHeerde,George 1 50
Dekkers,Cees 2 48
van den Berg, Paul 3 46
vonKöningslöw, Bas 4 44
Splinter,Antoon 5 42
Breedvelt, Joop 6 40
Blaas, Stephan 7 39
Bel, Erik 8 38
Tegel, Rob 9 37
Slooten,Dick 10 36
Mönch, Frans 11 35
Oosthof, Jeroen 12 34
Kiefte, Rick 13 33
van Loon, Bud 14 32
Snijdewint, Jan-Frits 15 31
vanHout, Bob 16 30
Meijer,Dinie 17 29
Knape, Ineke 18 28
Hak,Gerrit 19 27
Leyzer,Arnold 20 26
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Het bestuur heeft daarnaast nog verschillendewegen bewandeld omde rele-
vante gegevens van de leden die niet door Ada kondenworden bevraagd com-
pleet te krijgen. Er zijn nu nog slechts een aantal ledenwaarvan deKMSVniet
meer het actuele adres heeft. Daarnaar wordt nog onderzoek gedaan.

Het ledenbestand van deKMSV is per 1 januari 2007 als volgt opgebouwd:
Ereleden 7
Leden vanverdienste 8
Gewone en buitengewone leden 80
Adspirant leden 0
Donateurs 32
Overige ondersteuners 6
Totaal 133

Het ledenbestand van deKMSV is per 1 januari 2008 als volgt opgebouwd:
Ereleden 7
Leden vanverdienste 8
Gewone en buitengewone leden 90
Adspirant leden 4
Donateurs 33
Overige ondersteuners 6
Totaal 148

Eén lid heeft per 1 januari 2008 opgezegd en één lid is donateur geworden. Er
hebben zich in 2007 elf gewone leden en vier adspirant leden aangemeld.

In 2007 hebben de volgende leden een ereteken voor langdurig lidmaatschap
ontvangen: de heer C.J. van Tol een gouden speld en de heren R. Zimmerman
enK.P.C. van Leeuwen een zilveren speld.

HetAssaut heeftweer een prominente plaats ingenomen in de verenigingsacti-
viteiten. Het 109e Assaut werd gehouden van 20 tot en met 22 maart 2007. De
samenwerkingmet het Bureau InternationaleMilitaire Sport (BIMS) is bij-
zonder goed verlopen. In overlegmet het BIMSwordt deze samenwerking
voortgezet.Dit leidt ertoe dat de degenwedstrijd van deKMSVwederom zal
worden gecombineerdmet hetNationaleMilitaire Kampioenschap.De orga-
nisatie wordt door de KMSV en het BIMSgezamenlijk gedaan.Ook de inter-
nationalewedstrijd zal gezamenlijkworden verzorgd.

In 2007 zijn er zeven SPK�s georganiseerd waarvan er twee zijn afgelast we-
gens gebrek aan deelname.Opdat voor alle potentiële deelnemers duidelijk is of
een SPK doorgaat zal informatie daarover ten minste twee dagen voor de dag
van dewedstrijd per email worden verstuurd.Degenen die zich hebben opgeven
en niet over email beschikken, worden telefonisch op de hoogte gesteld.
DeSPK�s kondenworden georganiseerd door de bijzondere inspanningen van
een aantal van onze leden en donateurs:Wil Janssen, Rudolph Francis,Cees
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2e SPK 27-04-2007 te Amsterdam2e SPK 27-04-2007 te Amsterdam2e SPK 27-04-2007 te Amsterdam2e SPK 27-04-2007 te Amsterdam2e SPK 27-04-2007 te Amsterdam

plaats punten
Tol, Sonja 1 50
vanHeerde,George 2 48
Breedvelt, Joop 3 46
Dekkers,Cees 4 44
van Rijn, Egmond 5 42
Blaas, Stephan 6 40
Barten, Toine 7 39
Knape, Ineke 8 38
de Vos,Henk 9 37
Mazier,Hans 10 36
Snijdewint,Frits 11 35

plaats punten
Hak,Gerrit 12 34
Mönch, Frans 13 33
Slooten,Dick 14 32
Meijer,Dinie 15 31
Leijzer,Arnold 16 30
Storm 17 29
van Loon, Bud 18 28
Overveen, 19 27
Roosenburg 20 26
Koutzoukou, Kitty 21 25

3e SPK 31-08-2007 te Den Haag3e SPK 31-08-2007 te Den Haag3e SPK 31-08-2007 te Den Haag3e SPK 31-08-2007 te Den Haag3e SPK 31-08-2007 te Den Haag

plaats punten
Roelse, Jac 1 50
v.d. Berg, Paul 2 48
v.Heerde,George 3 46
Dekkers,Cees 4 44
Tegel, Rob 5 42
Köningslöw,vonBas 6 40
v. Vugt,Mike 7 39
Breedvelt, Joop 8 38
Barten, Toine 9 37
Blaas, Stephan 10 36
v.Hulst,Anne-M. 11 35
Scherpenzeel,Chris 12 34
Leijzer,Arnold 13 33
v. Schijndel,Alex 14 32
v. Leeuwen, Karel 15 31
Roncken, Frank 16 30

plaats punten
Evertse,Hans 1 29
Knape, Ineke 2 28
Grendel,Maarten 3 27
de Vos,Henk 4 26
Snijdewint,Frits 5 25
Wertenbroek, John 6 24
Kamp, Siem 7 23
Meijer,Dinie 8 22
Evertse,Hanneke 9 21
Blaas,Ariëne 10 20
Meulenaar, Jan 11 19
Slooten,Dick 12 18
Hak,Gerrit 13 17
Romer, Carmen 14 16
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Dekkers, Gerrit Hak, Erik Bel enWim Speth. De niet
aflatende inzet vanGerrit Beekhuizenmaakt de SPK
compleet.Het bestuur is hen allen bijzonder erkente-
lijk.

De leden en donateurs van de KMSVwaren voor 22
september door de vijfkampbond uitgenodigd om deel
te nemen aan het onderdeel schermen.Hetwas teleur-
stellend dat slechts twee leden van deKMSVaanwe-
zig waren.

DeZilverenWapens zijn wegens de op dezelfde dag
georganiseerde kaderdag van deKNASniet doorge-
gaan en verplaatst naar februari 2008.

Het is lang geleden dat een equipe van deKMSV, be-
staande uit de ledenToon van derGrinten, Rudolph
Francis en Egmond vanRijn, deel heeft genomen aan
eenmilitaire schermwedstrijd inHongarije. Voor de
begeleidingwaren daarbij aanwezigGerrit Beekhuizen
enWil Janssen.HetNederlandsemilitaire schermen
kon op deze manier op internationaal niveau onder de
aandachtworden gebracht.

Het bestuur heeftmetmedewerking van Leo Sannen
een opzet gemaakt voor de eisen die gesteld worden
aan het verlenen van hetmeesterembleem.Aangezien
de verantwoordelijkheid voor het toekennen van het
meesterembleem bij de gouverneur van de KMA ligt,
moeten deze eisenmet hemworden besproken.Het
ligt dan in de bedoeling om de gouverneur te vragen de
KMSVeen prominente rol te geven bij de toekenning
van dit embleem.

Het afgelopen jaar is bekend geworden dat de
donateursReijns enBaden ons zijn ontvallen.

De secretaris,
InekeKnape
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De uits lagenDe uits lagenDe uits lagenDe uits lagenDe uits lagen

1e SPK 27-04-2007 te Den Helder1e SPK 27-04-2007 te Den Helder1e SPK 27-04-2007 te Den Helder1e SPK 27-04-2007 te Den Helder1e SPK 27-04-2007 te Den Helder
Naam Onderdeel Plaats LidKMSV Punten
VerwijlenB KMAR 1 kmsv 70
Klip vdM KM 2 kmsv 68
Tol S. KM 3 kmsv 66
Heerde vanG Civ 4 kmsv 64
SannenL KL 5 kmsv 62
FrancisR KM 6 kmsv 60
Breedvelt J Civ 7 kmsv 59
Vugt vanM Civ 8 kmsv 58
Berg van den P Civ 9 kmsv 57
Krijger D KM 10 kmsv 56
CastermansA KL 11 kmsv 55
Broodbakker M Civ 12 kmsv 54
Blaas S KM 13 kmsv 53
Thomas V Civ 14 kmsv 52
CappersW Civ 15 kmsv 51
ScherpenzeelC KL 16 kmsv 50
Tegel R Civ 17 kmsv 49
Hertenberg E KL 18 kmsv 48
Oosthof J KMAR 19 kmsv 47
Knape I Civ 20 kmsv 46
KiefteH KL 21 kmsv 45
Krom E Civ 22 kmsv 44
Vos deH Civ 23 kmsv 43
Baan A KL 24 kmsv asp 42
Rijn van E KM 25 kmsv 41
Vermeer A KL 26 kmsv asp 40
Hulst vanA KL 27 kmsv 39
Meijer-EversD Civ 28 kmsv 38
VeulM KL 29 kmsv asp 37
Grinten v.d. T KL 30 kmsv 36
HillenW KM 31 kmsv asp 35
Smeets E KM 32 kmsv asp 33
GrendelM KL 33 kmsv asp 32
Dijkstra R Civ 34 kmsv 31
Hak G Civ 35 kmsv 30
Leeuwen v. K Civ 36 kmsv 29
TjapkesM KL 37 kmsv 28
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Concept Huishoudel i jk ReglementConcept Huishoudel i jk ReglementConcept Huishoudel i jk ReglementConcept Huishoudel i jk ReglementConcept Huishoudel i jk Reglement
van de Koninkli jke Militaire Schermverenigingvan de Koninkli jke Militaire Schermverenigingvan de Koninkli jke Militaire Schermverenigingvan de Koninkli jke Militaire Schermverenigingvan de Koninkli jke Militaire Schermvereniging

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
DeKoninklijkeMilitaire Schermvereniging (KMSV) is opgericht op 19maart
1996 enwordt in dit reglement verder aangeduid als deKMSV.Zij geldt als
voortzetting van deKoninklijkeOfficiers Schermbond opgericht op 1 januari
1897 en van deKoninklijkeOnderofficiers Schermbond opgericht op 13 januari
1901.

LEDEN EN LIDMAATSCHAP

Artikel 2
Het lidmaatschap van deKMSVvereist tevens het lidmaatschap van de
KNAS.Derhalve kunnen diegenen die geen lid zijn van deKNAS, geen lid
zijn van deKMSV.Zij kunnenwel donateur zijn.

Artikel 3
1.De gewone en buitengewone leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van
een contributie, die door deAlgemene Ledenvergaderingwordt vastgesteld.
Daarnaast dienen de gewone en buitengewone leden jaarlijks de contributie
voor het KNAS-lidmaatschap te betalen.De contributie dient vóór 1 januari
van het boekjaar te zijn voldaan. Indien leden via de KMSV lid zijn van de
KNAS dienen zij ook de KNAS contributie vóór 1 januari van het boekjaar
aan deKMSV te voldoen.
2.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niette-
min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
3. Bij aanmelding als lid na 1 juli van het lopende verenigingsjaarwordt slechts
de helft van de jaarcontributie berekend.De contributie dient in voorkomend
geval na aanmelding zo spoedig mogelijk te worden voldaan.
4.Diegenen, aanwie het predikaat erelid of lid van verdienste is verleend, zijn
vrijgesteld van het betalen van contributie.Zij blijven gehouden de contributie
voor hetKNAS-lidmaatschap te betalen.
5.Adspirant leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie van de
KMSV.Zodra zij hun initiële opleiding voltooid hebben, kunnen zij als gewoon
lid tot deKMSVtoetreden,waarbij de hierboven genoemde bepalingen gelden.
6.Zij die een initiële opleiding volgen, kunnen echter ook gewoon lidworden.
7.Verblijf in het buitenland of opmissie is geen reden voor vrijstelling van
betaling van de contributie.

Artikel 4
1. Leden van de KMSVdie via de KMSV lid zijn van de KNAS, kunnen zich
laten overschrijven naar een andere vereniging.
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Koninkli jke Mil itaire SchermverenigingKoninkli jke Mil itaire SchermverenigingKoninkli jke Mil itaire SchermverenigingKoninkli jke Mil itaire SchermverenigingKoninkli jke Mil itaire Schermvereniging

Balans per 31-12-2007Balans per 31-12-2007Balans per 31-12-2007Balans per 31-12-2007Balans per 31-12-2007

Act ivaAct ivaAct ivaAct ivaAct iva per 31-12-2006per 31-12-2006per 31-12-2006per 31-12-2006per 31-12-2006 per 31-12-2007per 31-12-2007per 31-12-2007per 31-12-2007per 31-12-2007

BezittingenBezittingenBezittingenBezittingenBezittingen 1.043,35 1.474,90
- Inventaris (laptop, printers) 100,00 50,00
- Eretekens 211,35 400,05
(spelden: 1 g, 5 z, 7 b; brassards:1)

- Representatie artikelen (schildjes: 25) 72,00 374,85
- KMSV badges: 50 260,00 250,00
-Wisselprijzen 400,00 400,00
Contanten 14,47 14,47
- kas 14,47 14,47
ABN-AMRO 6.869,35 9.687,51
- 512309442 696,37 138,90
- 512309442 (effectendepot) 4.624,98 4.472,60
- 580405494 (spaarrekening) 1.548,00 76,01
- 570123135 (deposito) 5.000,00
DSB bank 3.500,00
- 100300039203 (deposito) 3.500,00
Postbank 6.678,57 1.031,55
- 55270 (KMSV) 5.979,87 531,55
- 55270 rentemeer rekening 500,00
- 98928 (KOOS) 698,70 -
Vorderingen 1.382,10 1.182,00
- nog te ontvangen contributies/donaties 132,10 182,00
- bijdrageBIMS/defensie voorAssaut 1.250,00 1.000,00
TTTTTotaalotaalotaalotaalotaal 15.987,8415.987,8415.987,8415.987,8415.987,84 16.890,4316.890,4316.890,4316.890,4316.890,43

Pass ivaPass ivaPass ivaPass ivaPass iva
VanKregtenfonds 4.624,98 4.472,60
Scalongnefonds 3.510,16 3.390,16
Wedstrijdfonds 1.250,00 1.250,00
Algemene reserve 3.941,20 6.517,17

Vermogen 13.326,34 15.629,93

Vooruitbetaalde contributies 2.049,00 1.044,50
Vooruitontvangendonaties 612,50 216,00
Totaal 15.987,8415.987,8415.987,8415.987,8415.987,84 16.890,4316.890,4316.890,4316.890,4316.890,43
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2.Na overschrijving kan het betrokken lid niet eerder dan drie maanden na de
datumvan overschrijving in équipe-wedstrijden uitkomen voor die vereniging (dit
artikel is een door de KNASvoorgeschreven procedure).
3.Degenen die lid zijn van deKNASvia een andere vereniging, kunnen echter bij
KNAS-wedstrijden niet uitkomennamens deKMSV.

Artikel 5
1.Donateurs die een bedrag doneren tenminste gelijk aan het bedrag van de
contributie, zijn gerechtigd deel te nemen aan de door deKMSVgeorganiseerde
onderlingewedstrijden daaronder begrepen hetAssaut en deSPKwedstrijden.
2. Donateurs die geen lid zijn van de KNAS � via de KMSV of een andere
vereniging � zijn niet gerechtigd deel te nemen aanwedstrijden georganiseerd
onder auspiciën van deKNASdaaronder begrepen het toernooi om deZilveren
Wapens.

VERENIGINGSBLAD

Artikel 6
DeKMSVstreeft ernaarminimaal twee keer per jaar een verenigingsblad uit te
geven, bestemd voor alle leden en donateurs.

WEDSTRIJDEN
Artikel 7
Bij door deKMSV te organiserenwedstrijden geldt dat deelnemers van 55 jaar en
ouder een geldigemedische verklaring (niet ouder dan één jaar) moeten kunnen
tonen om temogen deelnemen.

Artikel 8
Deelnemers aanwedstrijden die deKMSVorganiseert zijn verplicht te voldoen
aan de eisen die deKNASaan de schermuitrusting stelt.

ONDERSCHEIDINGEN
Artikel 9
DeKMSVkent de volgende onderscheidingen:
1. het predikaat �Erelid�;
dit predikaat wordt op voordracht van het bestuur door deAlgemene Leden-
vergadering verleend.
2. het predikaat �Lid vanVerdienste�;
dit predikaat wordt op voordracht van het bestuur door deAlgemene Leden-
vergadering verleend.
3. De Prins Bernhardmedaille voor grote inzet en verdiensten voor de
KMSV.
Dezemedaille wordt in principe ieder jaar geschonken door de beschermheer van
deKMSV,Z.K.H. PrinsMaurits, Prins derNederlanden.
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Koninkli jke Mil itaire SchermverenigingKoninkli jke Mil itaire SchermverenigingKoninkli jke Mil itaire SchermverenigingKoninkli jke Mil itaire SchermverenigingKoninkli jke Mil itaire Schermvereniging
Herziene begroting 2008 en ontwerp begroting 2009

Herziene Ontwerp
Begroting 2008 Begroting 2009

Lasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
KNAScontributie 992,25 1.012,50
KostenAssaut 1.000,00 1.000,00
Kosten SPK�s 300,00 300,00
KostenZilverenWapens - -
Overigewedstrijdkosten 500,00 500,00
Redoublement (2 nummers) 1.000,00 1.000,00
Website 100,00 100,00
Erespelden&brassards 350,00 50,00
Afschrijving bezittingen - -
ReiskostenvergoedingBestuur 600,00 600,00
Overige bestuurskosten 150,00 150,00
Tel, fax en kantoorkosten 50,00 50,00
Porto 50,00 50,00
Bank-/girokosten 50,00 50,00
Kosten Kamer van Koophandel 33,00 33,00
Diverse kosten/onvoorzien 100,00 100,00
TTTTTotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgaven 5.275,255.275,255.275,255.275,255.275,25 4.995,504.995,504.995,504.995,504.995,50

InkomstenInkomstenInkomstenInkomstenInkomsten
Contributie leden 2.880,00 2.816,00
KNAScontributies 992,25 1.012,50
Donaties 891,00 891,00
Rente batenVanKregten fonds 150,00 150,00
Overige rente baten 290,00 200,00
Overige inkomsten 1.000,00
Achterstallige contributies/donaties 182,00
TTTTTotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomsten 6.385,256.385,256.385,256.385,256.385,25 5.069,505.069,505.069,505.069,505.069,50

ResultaatResultaatResultaatResultaatResultaat 1.110,001.110,001.110,001.110,001.110,00 74,0074,0074,0074,0074,00

DONATEURSDONATEURSDONATEURSDONATEURSDONATEURS
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Het bestuur beoordeelt jaarlijkswie voor deze onderscheiding in aanmerking
komt. Demedaille kan slechts één keer aan een bepaalde persoon worden uit-
gereikt. Indien - naar het oordeel van het bestuur - geen kandidaat in aanmer-
king komt voor de Prins Bernhardmedaille wordt deze niet uitgereikt.
4.DeKMSV-erebrassard voor behaalde schermprestaties.
De erebrassardwordt uitgereikt aan de schermer die een door het bestuur vast-
gesteld aantal punten heeft behaald bij nationale en internationalewedstrijden.
5. DeMaître Siebrand-beker voor het op bijzondere wijze uitdragen van de
naam van de KMSV.
Het bestuur bepaalt jaarlijks wie voor deze beker in aanmerking komt.
6.Het onderscheidingsteken voor langdurig ononderbroken lidmaatschap:
a. de bronzen KMSV-speld voor 25 jaar;
b. de zilverenKMSV-speld voor 40 jaar;
c. de gouden KMSV-speld voor 50 jaar;
Deze speldenworden door het bestuur toegekend op grond van geregistreerde,
ononderbroken duur van het lidmaatschap gedurende 25, 40 of 50 jaar aan leden
van deKMSV indien zij een van dezemijlpalen bereiken of bereikt hebben na
19 maart 1996.
7. Bij ontvangst van een gouden speld dient de zilveren speld teworden
ingeleverd bij het bestuur of de kostprijs van de speld aan deKMSV teworden
vergoed.
8. Speldenworden uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering; zij worden
niet opgestuurd of anderszins thuisbezorgd.
9.Donateurs die onafgebroken jaarlijks een bedrag hebben gedoneerd tenminste
gelijk aan dat van de contributie, hebben recht op een speldwegens onafgebro-
ken lidmaatschap.

BESTUUR
Artikel 10
Het dagelijks bestuur regelt alle lopende zaken. In belangrijke aangelegenheden
deKMSVbetreffende, is het oordeel van de overige bestuursleden vereist, met
uitzondering van spoedeisende gevallen; in dat gevalwordt de genomen
beslissing achteraf aan de overige bestuursledenmedegedeeld.
De voorzitter heeft bij staking van stemmen een beslissende stem in alle
vergaderingen.
Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter als zodanig op.
De secretaris voert de correspondentiemet uitzondering van die, welke aan de
penningmeester of aan deTechnischeCommissie is opgedragen.Hij is belast
met het beheer van het secretariaat, de agendering en notulering van de
algemene ledenvergadering, alsmedemet de samenstelling van het jaarverslag.

Artikel 11
DeTechnischeCommissie stelt dewedstrijdbepalingen vast en regelt voorts in
opdracht van het bestuur alle zakenmet betrekking tot de organisatie van
schermwedstrijden. Tevens is deTechnischeCommissie verantwoordelijk voor
de opleidingen en trainingen binnen deKMSV.

Pagina 22

K
o
n
in
kl
ijk
e
M
ili
ta
ir
e
Sc
h
e
rm
ve
re
n
ig
in
g

K
o
n
in
kl
ijk
e
M
ili
ta
ir
e
Sc
h
e
rm
ve
re
n
ig
in
g

K
o
n
in
kl
ijk
e
M
ili
ta
ir
e
Sc
h
e
rm
ve
re
n
ig
in
g

K
o
n
in
kl
ijk
e
M
ili
ta
ir
e
Sc
h
e
rm
ve
re
n
ig
in
g

K
o
n
in
kl
ijk
e
M
ili
ta
ir
e
Sc
h
e
rm
ve
re
n
ig
in
g

R
e
a
lis
a
ti
e
2
0
0
7
e
n
o
n
tw
e
rp
b
e
g
ro
ti
n
g
2
0
0
8

R
e
a
lis
a
ti
e
2
0
0
7
e
n
o
n
tw
e
rp
b
e
g
ro
ti
n
g
2
0
0
8

R
e
a
lis
a
ti
e
2
0
0
7
e
n
o
n
tw
e
rp
b
e
g
ro
ti
n
g
2
0
0
8

R
e
a
lis
a
ti
e
2
0
0
7
e
n
o
n
tw
e
rp
b
e
g
ro
ti
n
g
2
0
0
8

R
e
a
lis
a
ti
e
2
0
0
7
e
n
o
n
tw
e
rp
b
e
g
ro
ti
n
g
2
0
0
8

B
eg
ro
tin
g
en
re
al
is
at
ie
20
07
en
b
eg
ro
tin
g
en
h
er
zi
en
e
b
eg
ro
tin
g
20
08

B
eg
ro
ti
ng

20
07

R
ea
lis
at
ie
20
07

O
nt
w
er
p
B
eg
ro
ti
ng

20
08

L
as
te
n/
U
it
ga
ve
n

L
as
te
n/
U
it
ga
ve
n

L
as
te
n/
U
it
ga
ve
n

L
as
te
n/
U
it
ga
ve
n

L
as
te
n/
U
it
ga
ve
n

U
it
ga
ve
n

In
ko
m
st
en

U
it
ga
ve
n

In
ko
m
st
en

U
it
ga
ve
n

In
ko
m
st
en

K
N
A
S
co
nt
rib
ut
ie

80
0,
00

90
0,
00

72
0,
00

K
os
te
n
A
ss
au
t

-
86
0,
72

25
0,
00

W
ed
st
rij
dk
os
te
n

10
0,
00

58
0,
57

10
0,
00

R
ed
ou
bl
em

en
t(
2n
um

m
er
s)

1.3
80
,0
0

79
9,
04

1.0
80
,0
0

W
eb
si
te

55
0,
00

26
0,
38

55
0,
00

E
re
sp
el
de
n
&
br
as
sa
rd
s

28
5,
00

24
4,
60

60
,0
0

A
fs
ch
rij
vi
ng
be
zi
tt
in
ge
n

10
0,
00

50
,0
0

10
0,
00

R
ei
sk
os
te
nv
er
go
ed
in
g
B
es
tu
ur

60
0,
00

39
6,
05

60
0,
00

O
ve
rig
eb
es
tu
ur
sk
os
te
n

30
0,
00

68
,8
0

30
0,
00

V
er
ga
de
rk
os
te
n

50
,0
0

50
,0
0

Te
l,
fa
x
en
ka
nt
oo
rk
os
te
n

10
0,
00

10
0,
00

Po
rt
o

50
,0
0

18
,7
4

50
,0
0

B
an
k-
/g
iro
ko
st
en

65
,0
0

48
,9
5

65
,0
0

K
os
te
n
K
am

er
va
n
K
oo
ph
an
de
l

25
,0
0

32
,6
2

25
,0
0

D
iv
er
se
ko
st
en
/o
nv
oo
rz
ie
n

10
0,
00

49
4,
85

10
0,
00

TTTT T
ot
al
e
la
st
en
/u
it
ga
ve
n

ot
al
e
la
st
en
/u
it
ga
ve
n

ot
al
e
la
st
en
/u
it
ga
ve
n

ot
al
e
la
st
en
/u
it
ga
ve
n

ot
al
e
la
st
en
/u
it
ga
ve
n

4.
50
5,
00

4.
50
5,
00

4.
50
5,
00

4.
50
5,
00

4.
50
5,
00

4.
75
5,
32

4.
75
5,
32

4.
75
5,
32

4.
75
5,
32

4.
75
5,
32

4.
15
0,
00

4.
15
0,
00

4.
15
0,
00

4.
15
0,
00

4.
15
0,
00

In
ko
m
st
en

In
ko
m
st
en

In
ko
m
st
en

In
ko
m
st
en

In
ko
m
st
en

C
on
tr
ib
ut
ie
le
de
n

2.
59
2,
00

2.
79
2,
00

2.
40
0,
00

K
N
A
S
co
nt
rib
ut
ie
s

80
0,
00

90
0,
00

72
0,
00

D
on
at
ie
s

91
8,
00

1.2
77
,2
0

81
0,
00

R
en
te
ba
te
n
V
an
K
re
gt
en
fo
nd
s

20
0,
00

14
4,
34

20
0,
00

R
en
te
ba
te
n
Sc
al
og
ne
fo
nd
s

50
,0
0

29
,2
0

50
,0
0

A
ch
te
rs
ta
lli
ge
co
nt
rib
ut
ie
s/
do
na
tie
s

55
9,
10

O
ve
rig
ei
nk
om

st
en

12
60
,0
0

TTTT T
ot
al
e
in
ko
m
st
en

ot
al
e
in
ko
m
st
en

ot
al
e
in
ko
m
st
en

ot
al
e
in
ko
m
st
en

ot
al
e
in
ko
m
st
en

4.
56
0,
00

4.
56
0,
00

4.
56
0,
00

4.
56
0,
00

4.
56
0,
00

69
61
,8
4

69
61
,8
4

69
61
,8
4

69
61
,8
4

69
61
,8
4

4.
18
0,
00

4.
18
0,
00

4.
18
0,
00

4.
18
0,
00

4.
18
0,
00

R
es
ul
ta
at

R
es
ul
ta
at

R
es
ul
ta
at

R
es
ul
ta
at

R
es
ul
ta
at

55
,0
0

55
,0
0

55
,0
0

55
,0
0

55
,0
0

22
06
,5
2

22
06
,5
2

22
06
,5
2

22
06
,5
2

22
06
,5
2

30
,0
0

30
,0
0

30
,0
0

30
,0
0

30
,0
0



Pagina 16

Artikel 12
De commissaris materieel is belast met het beheer en onderhoud van het materi-
eel en prijzengoed van de KMSV. Tevens draagt hij zorg voor de prijzen alsmede
voor relatiegeschenken, die bij KMSV-wedstrijden ter beschikking gesteld en
uitgereiktworden.Hij actualiseert het prijzenoverzicht op dewebsite van de
KMSV jaarlijks voor aanvang van hetAssaut.

FINANCIËN
Artikel 13
De geldmiddelen van deKMSVbestaan uit:
1. contributies van de leden;
2. donaties;
3. ontvangstenuitwedstrijden en entreegelden;
4. subsidies, giften en andere inkomsten.
5. het Scalongne en hetVanKregten Fonds
6. het vermogen

Artikel 14
Het bestuur bepaalt:
1. welk deel van de gelden van de KMSVbelegd zal worden;
2. dewijze van beleggen.

Artikel 15
Vertegenwoordigers van of namens de KMSVhebben � na instemming van het
bestuur � recht op een tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten voor iedere reis
uitsluitend ten behoeve van deKMSVbijwedstrijden en vergaderingen gemaakt.
De hoogte van de tegemoetkoming wordt door het bestuur bepaald.

KASCONTROLECOMMISSIE

Artikel 16
1.DeAlgemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie,
bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid, die geen deelmogen
uitmaken van het bestuur.
2. De leden worden in principe benoemd voor de duur van twee jaar. Het langst-
zittende lidwordt voorzitter van de kascommissie.Het langstzittende lidwordt
in het volgende boekjaar in principe vervangen door het plaatsvervangend lid.
3.De kascontrolecommissie onderzoekt de financiële boekhouding en staat van
baten en lastenmet toelichting en brengt aan deAlgemene Ledenvergadering
schriftelijk verslag uit van haar bevindingen, vergezeld van een voorstel omtrent
het al of niet verlenen van een goedkeuring dezer stukken.

STRAFFENSTRAFFENSTRAFFENSTRAFFENSTRAFFEN
Artikel 17
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in
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Financieel jaarverslag KMSV 2007Financieel jaarverslag KMSV 2007Financieel jaarverslag KMSV 2007Financieel jaarverslag KMSV 2007Financieel jaarverslag KMSV 2007
doorGeorge vanHeerde, penningmeester

Het resultaat over 2007 laat een positief saldo zien van ruim 1000 euro. Dit
jaar is geld binnengekomendat in eerdere jaren binnenhadmoeten komen;

daarmeewordt een deel van de tekorten uit voorgaande jaren gecompenseerd.
Het positieve saldo dit jaar is in belangrijke mate te danken aan de dit jaar ont-
vangen bijdrage van de BIMS voor het Assaut 2006; voorts aan lagere kosten
dan begroot voor Redoublement en voor dewebsite.Voor deRedoublements is
een nieuwe, goedkopere drukker gevonden en op de verzendkosten is aanzien-
lijk bespaard door TNT-Post in te ruilen voor Selektmail. In het najaar heeft
het bestuur een nieuwe, veel goedkopere provider uitgekozen voor dewebsite.
De webmaster heeft zijn han-den vol gehad om de overgang naar de nieuwe
stek te realiseren.

Verder zijn er flinkemeevallers geweest in de vorm van het geïnd krijgen van
achterstallige contributies en donaties en door de lage bestuurskosten dit jaar.
Door het toegenomen gebruik van e-mail in plaats van post en de invoering van
automatische incasso zijn de kosten beduidend lager dan in het verleden.
Hoger dan begroot zijn dewedstrijdkosten en de diverse kosten.Onderwed-
strijdkosten zijn geboekt de voorbereidingskosten voor de SPK�s die voorheen
onder reiskostenwerden geboekt, en de bijdrage van 250 euro die het bestuur
heeft gemeend temoeten verlenen aan de equipe die deKMSVheeft vertegen-
woordigd op eenwedstrijd inHongarije.

De diverse kosten bestaan uit de dit jaar aangeschafteKMSV-schildjes en de
longdrinkglazen ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan.
De kosten die hetAssautmet zich bracht (voorbereidingskosten en prijzen)
worden gedekt door een nog te ontvangen bijdrage vanDefensie.

Voor het boekjaar 2008 wordt een overschot van ruim 1000 euro begroot; dit is
te danken aan de ledenaanwas in 2007 (12 nieuwe leden, 2 afmeldingen), een be-
ter beheer van de financiën en de hierboven genoemde bijdrage vanDefensie.
De kosten voor de website zullen verder afnemen.De druk- en verzendkosten
van deRedoublements zullen echter hogerworden door de grotere aantallen; het
bestuur heeft besloten tot een ruimere verspreiding van het blad binnenDefen-
sie, o.a. onder de sportorganisaties. Voor 2009 wordt een klein batig saldo voor-
zien.

Kortom, de vooruitzichten op financieel gebied zijn voor de korte termijn
gunstig.
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strijd ismet dewet, danwelmet de statuten, reglementen en/of
besluiten van organen van de KMSV, of waardoor de belangen van de
KMSVworden geschaad.
b. Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de
wedstrijdbepalingen, danwel handelenwaardoor de schermsport in het
algemeenwordt geschaad.

2. Het bestuur is bevoegd om overtredingen te bestraffen.
3. In geval van een overtreding, als bedoeld in het eerste lid onder a,

kunnen de volgende straffenworden opgelegd:
a. berisping;
b. schorsing;
c. ontzetting uit het lidmaatschap.

4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden
opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het
lidmaatschap verbonden rechten nietworden uitgeoefend,met uitzonde
ring van het recht om in bezwaar te gaan bij het bestuur.

5. a.Ontzetting kan alleenworden uitgesprokenwanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van deKMSVhandelt, of de
KMSVop onredelijkewijze benadeelt.
b.Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt de betrokkene
zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ont-
vangst enmet opgave van de reden(en) van het besluit in kennis gesteld.

6. a.Tegen de door het bestuur opgelegde schorsing of ontzetting kan de
betrokkene binnen eenmaand na ontvangst van deze kennisgeving
bezwaar aantekenen.Gedurende de bezwaartermijn en hangende het
bezwaar is het lid geschorst.
b. Tegen berisping kan geen bezwaar worden aangetekend. Een
berispingmag echter niet eerderworden opgelegd dan nadat betrokkene
door tenminste twee bestuursleden is gehoord.

7. Bij berisping en/of schorsingwordt de procesgang door het bestuur
nader vastgesteld afhankelijk van de specifieke omstandigheden.
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Besluit van deAlgemene ledenvergadering over de overgangsregeling inzake de
toekenning van spelden aan donateurs.

DeAlgemene ledenvergadering, bijeengekomen op 19 maart 2008 op de KMS te
Weert, besluit nadat het voorstel tot vaststelling van het huishoudelijk reglement
is aangenomen en gelet op het belang om langdurige betrokkenheid van donateurs
tewaarderen, dat:
a. donateurs die in de jaren 2003 tot en met 2008 een lager bedrag hebben betaald
dan een lid in die jaren heeft betaald in aanmerking komen voor de toekenning
van een onderscheidingsteken als genoemd in artikel 9, zesde lid, van het huishou-
delijk reglement, indien zij over elk van de hiervoor genoemde jaren een bedrag
betalen ter grootte van het door een lid betaald bedragminus de reeds betaalde
donatie;
b. voor het toekennen van een onderscheidingsteken in de gevallen bedoeld onder
a, wordt uitgegaan van het jaar waarin de donateur lid of donateur werd;
c. de overige bepalingen over de toekenning van een onderscheidingsteken in het
huishoudelijk reglement van toepassing zijn.

Toelichting bij agendapunt 8Toelichting bij agendapunt 8Toelichting bij agendapunt 8Toelichting bij agendapunt 8Toelichting bij agendapunt 8

In de vorige Redoublement (nr. 17), is aangekondigd dat het bestuur voornemens
is gegevens van leden en donateurs te publiceren in deRedoublement omdat er
veel vraag is naar een ledenlijst.Het bestuur heeft de leden en donateurs opgeroe-
pen om aan te geven of men tegen publicatie van naam, telefoonnummer en e-
mail adres is. Daarop is één reactie gekomen en wel vanWil Janssen. Hij gaf
aan het niet nodig te vinden dat instanties die deRedoublement ontvangen een
ledenlijst ontvangen.Het bestuur stelt om die reden voor om aan leden en
donateurs een ledenlijst te zendenmet de hiervoor genoemde gegevens.Daartoe
zal het bestuur de eerstvolgendeRedoublement in twee versies uit laten komen.
Eén versie beschikt over een ledenlijst.De versie zonder ledenlijstwordt aan
instanties gezonden.

Besluit van deAlgemene ledenvergadering over de publicatie van een ledenlijst

DeAlgemene ledenvergadering, bijeengekomen op 19 maart 2008 op de KMS te
Weert, besluit gelet op de veelvuldig gestelde vraag van leden en donateurs om
over een ledenlijst te beschikken, dat:

a. het bestuur een ledenlijst ter beschikking stelt aan alle leden en donateurs
waarin de naam, telefoonnummer en e-mail adres van deze leden en donateurs
staan vermeld;
b. het bestuur deze gegevens alleen verstrekt voor zover zij over deze gegevens de
beschikking heeft;
c. de ledenlijst nietwordt verstrekt aan derden, niet zijnde lid of donateur.
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Toel icht ing bi j agendapunt 7Toel icht ing bi j agendapunt 7Toel icht ing bi j agendapunt 7Toel icht ing bi j agendapunt 7Toel icht ing bi j agendapunt 7

Hieronder volgt een toelichting bij het voorstel tot vaststelling van het in dit blad
gepubliceerde huishoudelijk reglement.Voor een goed begrip van het huishoudelijk
reglement heeft het bestuur gemeend dat het zinvol is om de statuten zoals die
zijn vastgesteld op 10 april 1997 in dezeRedoublement te publiceren. Benadrukt
wordt dat het hierbij niet gaat omnieuwe statuten.
Met het oog op het beoordelen van het voorgelegde concept van een huishoudelijk
reglement zijn slecht twee onderwerpen van zodanig belang dat deze een nadere
toelichting behoeven. Enerzijds is in het huishoudelijk reglement opgenomen dat
donateurs die eenzelfde bedrag als een lid als donatie betalen, deelmogen nemen
aan de onderlingewedstrijden van deKMSV.Anderzijds is de regeling over de
toekenning van spelden verduidelijkt.Voor het overige is de overgangsregeling
behorend bij het ten tijde van de oprichting van deKMSVopgestelde huishoude-
lijke reglement voor zover nog van toepassing geïntegreerd in dit huishoudelijk
reglement. Verder is verduidelijkt dat verblijf in het buitenland of opmissie geen
reden is om van betaling van contributie teworden vrijgesteld. Tevenswordt in
het huishoudelijk reglement benadrukt dat de schermer die deelneemt aan dewed-
strijden van deKMSVverplicht is te voldoenaandemateriaaleisendie deKNAS
stelt aan deelname aanwedstrijden.

Het bestuur licht hierbij alleen de twee relevante punten toe.
In de nu geldende overgangsregeling is bepaald dat donateurs uitsluitend deelmo-
gen nemen aan hetAssaut.Deelname aan SPK�s is dus niet toegestaan.Het be-
stuur is vanmening dat hetmet het oog op het stimuleren van demilitaire scherm-
sport van belang is dat donateurs ook deel zoudenmoeten kunnen nemen aan de
onderlingewedstrijden van deKMSV.Daarbij speelt een rol dat deKMSVhet
stimuleren van de schermsport niet doormiddel van trainingen bewerkstelligt,
maar doormiddel van het organiseren vanwedstrijden.Mede door de teruggang
in demogelijkheid om binnen defensie demilitaire schermsport te beoefenen, is
het belang van het openstellen van onderlingewedstrijden voor donateurs eenmo-
gelijkheid omdeze sport onder de aandacht van defensie te blijven houden.Wel is
het bestuur vanmening dat de donateurs diewillen deelnemen aan deze belang-
rijke activiteiten van deKMSVeenzelfde bedrag als donatiemoeten betalen als
een lid.Dit wordt daarom ook voorgesteld in het huishoudelijk reglement.Deze
donateurs krijgen echter geen stemrecht (statutair is dat zo geregeld).
Het bestuurwijst er expliciet op dat het aannemen van dit voorstel door deALV
met zich brengt dat bij de onderlingewedstrijdenbeter danvoorheenzalworden
gecontroleerd op deugdelijkheid van de schermuitrusting.Dit betekent dat de
schermuitrusting van de deelnemersmoet voldoen aan de eisen die gesteldworden
door deKNAS.Het bestuur scherpt de controle van de veiligheidseisen aan om
bestuurdersaansprakelijkheid uit te sluiten.
Het belang van uitsluiting van bestuurdersaansprakelijkheid brengt ookmet zich
dat het bestuur overeenkomstig artikel 7 van het voorgestelde huishoudelijk re-
glement aan de deelnemers van 55 jaar en ouder een medische verklaring zal vra-
gen, indien het bestuur reden heeft te twijfelen aan de fysieke geschiktheid van
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betrokkene.Dit betekent dat op verzoek van de daartoe gerechtigde vertegen-
woordiger van het bestuur een geldigemedische verklaringmoet kunnenworden
overgelegd. Indien betrokkene op dit verzoek geen medische verklaring kan
overleggenwordt hij of zij met onmiddellijke ingang uitgesloten van deelname
aan dewedstrijd.Het bestuurwijst er op dat deze regeling reeds bestond in het
oude huishoudelijk reglement.

De verduidelijkingmet betrekking tot de toekenning van spelden betreft het vol-
gende. In het nu geldende huishoudelijk reglement is opgenomendat uitsluitend
leden recht hebben op de toekenning van een speld voor langdurig lidmaatschap.
In het verleden is op dit punt niet altijd rekening gehoudenmet het onderscheid
tussen leden en donateurs.De reden is dat veel donateurs zich �lid� voelen van
de vereniging.Ookwerden deze donateurs door anderen binnen de verenging
door hun betrokkenheid bij de vereniging veelal als �lid� gezien.Dat deze leden
hun lidmaatschap hebben laten omzetten in een donateurschap heeft temaken
met het feit dat zij nietmeerwilden of konden deelnemen aan schermwedstrij-
den.Hetwas en is dan een vanzelfsprekendheid geworden omdan donateur te
worden.Het bestuur herkent deze feitelijke gang van zaken en stelt voor duide-
lijkheid te brengen in de toekenning van spelden.Daarbij hecht het bestuur er-
aan omde langdurige verbondenheid die donateurs voelenmet deKMSV te
honorerenmet een speld.Het bestuur stelt daarbij wel voor dat deze donateurs
als donatie eenzelfde bedrag betalen als de leden.Daarbij benadrukt het bestuur
dat donateurs volgens de huidige regeling geen recht hebben op een speld,maar
dat een gevoelde verbondenheidmet deKMSVdie tot uitdrukking komt in de
betaling van een gelijk bedrag als de leden naar demening van het bestuur ge-
honoreerd zoumoetenworden.
Het bestuur is zich ervan bewust dat er donateurs zijn die in het verleden een
lager bedrag hebben betaald dan hetgeen een lid heeft betaald.Het bestuur acht

het niet redelijk om deze donateurs zondermeer uit te sluiten van
de toekenning van een speld.Daarom stelt het bestuur als over-
gangsregeling voor om de donateurs die het aangaat de gele-
genheid te geven om tot enmet het jaar 2003 een aanvullend be-
drag aan de KMSV te voldoen opdat hij of zij vanaf 1 januari

2003 een bedrag heeft betaald gelijk aan dat van een lid.
Indien het voorstel wordt aangenomen zal in de eerst-
komendeRedoublement duidelijkmeldingworden ge-

maakt van dit besluit en een oproep worden gedaan om in
2008 aan de penningmeester door te geven of betrokkene

voor deze overgangsregeling in aanmerking wil komen. Reageert
de betrokkene niet in 2008 dan heeft hij of zij in die zin zijn recht
verspeeld dat hij niet in aanmerking komt voor een speld waar-
bij voor de vaststelling van de termijn van langdurig lidmaat-
schapwordt uitgegaan van de op dit moment bekende gege-
vens over de aanvang vanhet lidmaatschap of donateurschap.
Aan degenen die reageren zal de penningmeester een factuur
sturenmet het verzoek het openstaande bedrag te voldoen.


