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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 email aan: secretaris@kmsv.nl
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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord

Het Assaut staat weer voor de deur en het
belooft deze keer een extra interessant
festijn te worden. Allereerst spreidt het ge-
hele Assaut zich uit over vijf volle dagen.

Vanmaandag 23 tot enmet vrijdag
27 maart vinden op de Koninklijke

Militaire Academie schermwedstrij-
den plaats. Naast onze eigen wed-
strijden organiseren we op de dinsdag
samenmet het Bureau Internationale
Militaire Sport hetNederlandsMili-
tair Schermkampioenschap op degen.
Vervolgens op donderdag en vrijdag
een groot internationaal toernooi waar net als vorig jaar vele buitenlandse teams
aan deelnemen. Zeer vermeldenswaardig is het geplande bezoek van onze
beschermheerZijneHoogheid PrinsMaurits aan onze schermweek.Naar ver-
wachting is hij op donderdag 26maart aanwezig.Hopelijk krijgen we hem zo
ver dat hij het schermpak aantrekt en - al is het alleen voor een foto - zijn degen
kruist met één van ons.
U hebt ongetwijfeld gemerkt dat de website van de KMSV geheel vernieuwd
is. Tot nu toe werd de site bijgehouden door HansMelissant. Hij was de enige
die kennis had van de oude site. De nieuwe site is gebaseerd op andere pro-
grammatuur en eenvoudiger in gebruik.Daardoor kunnen diverse bestuursleden
mutaties verwerken en is de site altijd actueel. De klassieke uitstraling en de
bewegende beelden die Hans zo professioneel had opgenomen, zijn helaas ver-
dwenen.We bezien nog op welke wijze de site verder aangevuld kan worden.
Het belangrijkste staat er in ieder geval op en dat is de informatie die u nodig
heeft. Hans wil ik bij deze hartelijk danken voor zijn inspanningen voor de ja-
renlang goed functionerende website.
Intern defensie profileert de KMSV zich ook steeds meer. Dat blijkt niet alleen
uit de samenwerking met de BIMS gedurende het Assaut. Zelfs de Defensie
Sportraad heeft besloten haar periodieke vergadering in deAssautweek te hou-
den op deKMA.Op de agenda van deze raad staan ook enkele schermonderwer-
pen die ik in die vergadering mag toelichten. Het betreft het concept van de
nieuwe regeling voor het toekennen van het schermbrevet en daarnaast enkele
praktische aangelegenheden zoals opslag van schermmateriaal en tijdige ver-
vanging daarvan.
Afsluitend kan ik concluderen dat de KMSV erg actief is momenteel en zo
hoort het bij een oude vereniging die jong wil blijven. Ik hoop u allen aan te
treffen bij ons Assaut.

Met vriendelijke groet . . . .

NrNrNrNrNr..... NaamNaamNaamNaamNaam RRRRR angangangangang KM deelKM deelKM deelKM deelKM deel Aantal puntenAantal puntenAantal puntenAantal puntenAantal punten

24 de Vos,Henk Adj .b.d. KM 34
25 Slooten,Dick LTZ1 b.d. KM 34
26 van Rijn, Egmond Vice-Admb.d. KM 33
27 Heikoop,Mark Maj KL / Inf 33
28 Snijdewint,Frits Aooi b.d. KL / Int 32
29 Kipp, Amanda KplAdb KIM 31
30 Broos,Martijn CSgt KMA 30
31 van Eis, R LTZ2 OC KM 28
32 Kamp, Siem Adj b.d. KM 27
33 Grendel,Maarten CSgt KMA (KL) 27
34 Bel, Eric AOOI Klu 27
35 Sannen, Leo Kap KL / Inf 27
36 Mönch, Frans Maj Klu 26
37 Krom, Erik Res Lkol Cav KL / Cav 25
38 Hertenberg, Eef Jan MajArts KL/GnkTrn 24
39 Hak,Gerrit AOOb.d. KM 23
40 van Leeuwen, Karel Adj b.d. KM 23
41 vanVught,Mike Sgt b.d. KL KM 23
42 Krzeminski, Janoe CSgt KMA (Klu) 20
43 v. d. Kamp,Maarten CVdg KMA 20
44 Oost, Louis SMJMarns KMarns 20
45 Leyzer,Arnold AOOI KL 19
46 van deMeij, Koen CKpl KMA (KL) 19
47 v.Hulst,Anne-MariekeSMJ Klu 17
48 Burema, Gerard KTZ b.d. KM 16
49 Blauw, T Civiel 15
50 Strating,Martin Cadet KMA 15
51 Hillen,Wander SADB KIM (KM) 12
52 vanHout, Bob RDR1 KL 9
53 van Laarhoven, Jos CSgt KMA 9
54 Polderman, Rob LTZ1 b.d. KM 9
55 Geluk,M Sgt KM 7
56 van de Lagemaat,M CSgt KMA 5
57 Slinger,A Sgt KM 5
58 Dijkstra, Ricky Civiel 4
59 van Loon, Bud Aooi b.d. KMarns 4
60 Maas, Jan AOOI b.d. KL 4
61 Hoetjes,Nick Cadet KMA 3
62 Sikkema Cadet KMA 3
63 Kiefte, Rick 3
64 Urlings, Louis ResMaj KL 2
65 denOtter, Joost CKpl KMA 2
66 Barten, Toine LTZ1 b.d. KM 1
67 Gesell, Patrick SgtKL KMA 1
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TECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIETECHNISCHE COMMISSIE
Koninkl i jke Mi l i ta i re Scherm VerenigingKoninkl i jke Mi l i ta i re Scherm VerenigingKoninkl i jke Mi l i ta i re Scherm VerenigingKoninkl i jke Mi l i ta i re Scherm VerenigingKoninkl i jke Mi l i ta i re Scherm Vereniging

Programma Assaut 2009 op de KMAProgramma Assaut 2009 op de KMAProgramma Assaut 2009 op de KMAProgramma Assaut 2009 op de KMAProgramma Assaut 2009 op de KMA

Zondag 22 maartZondag 22 maartZondag 22 maartZondag 22 maartZondag 22 maart :Opbouwen
Maandag 23 maartMaandag 23 maartMaandag 23 maartMaandag 23 maartMaandag 23 maart : Opening om 13.00 uur m.m.v. het Cadetten Tamboer Korps.

13.30 uur Floret individueel / equipe floret indien van toepassing
15.30 uur Sabel individueel / equipe sabel indien van toepassing
18.00 uur avondmaaltijd degenéquipe-wedstrijden.
19.00 uurGeweerschermen
20.00 uurDegen equipewedstrijd aspiranten tegen de veteranen
(equipes van 4 pers) om de v.d. Wallschaal

Dinsdag 24 maartDinsdag 24 maartDinsdag 24 maartDinsdag 24 maartDinsdag 24 maart : Opening om 08.30NMK degen (tevens SPK 3) m.m.v. het
CadettenTamboer Korps; aansluitend degen équipewedstrijden.
18.00 uur avondmaaltijd
19.00 uur degen equipewedstrijden

WWWWWoensdag 25 maartoensdag 25 maartoensdag 25 maartoensdag 25 maartoensdag 25 maart: 08.30 uur Degen Veteranen
10.30/ Sabelwedstrijd om deGrenadierssabel (eerste deel)
13.30Algemene ledenvergadering in �hetUiltje�
15.30 Ereprijzenvergadering �Nassauzaal�, Kasteel van Breda
17.00 Sluiting, borrel en gemeenschappelijkemaaltijdKMSV
leden in de �Nassauzaal�, Kasteel van Breda.

Donderdag 26 maartDonderdag 26 maartDonderdag 26 maartDonderdag 26 maartDonderdag 26 maart :Opening om 08.30 uur International Tournement Équipe Epée
(CISM formula, poule-unique) m.m.v. het Cadetten
Tamboer Korps.
09.00 aanvang eerste ronde
Deelname 8 tot 10 nationale / internationale equipes

Vrijdag 27 maartVrijdag 27 maartVrijdag 27 maartVrijdag 27 maartVrijdag 27 maart : 09.00 aanvang zevende ronde
Vervolg competitie tot 12.00 uur, gevolgd door equipeprijs
uitreiking
14.00 afsluitend dinermet individuele prijsuitreiking inGeneraal
Voetzaal
Vanaf 16.00 uur vertrek internationale delegaties

Zaterdag 28Zaterdag 28Zaterdag 28Zaterdag 28Zaterdag 28 : Afbreken en opleveren voor 12.00 uur
Vertrek internationale delegaties.

WWWWWedstrijdbureauedstrijdbureauedstrijdbureauedstrijdbureauedstrijdbureau : Hoofd:Martin Ariaans
Ondersteuning algemene zaken:Dick Slooten

Chef du ProtocolChef du ProtocolChef du ProtocolChef du ProtocolChef du Protocol : Elnt Rob van der Pijl (vicevoorzitter KMSV)

Allewedstrijden perwapenworden volgtijdelijk geschermd, zodatmaximale deelname
door KMSV leden gewaarborgdwordt.

SPK einduitslag 2008SPK einduitslag 2008SPK einduitslag 2008SPK einduitslag 2008SPK einduitslag 2008

SPK 1 gehouden teOirschot 26 januari aantal deelnemers: 21
SPK 2 gehouden teAmersfoort 22 februari aantal deelnemers: 19
SPK 3 gehouden teWeert 18 maart aantal deelnemers: 43
SPK 4 gehouden teDoorn 25 april aantal deelnemers: 12
SPK 5 gehouden teAmsterdam 20 juni aantal deelnemers: 28
SPK 6 gehouden teDoorn 12 september aantal deelnemers: 17
SPK 7 gehouden teArnhem 10 oktober aantal deelnemers: 11
SPK 8 gehouden teArnhem 7 november aantal deelnemers: 21
SPK 9 gehouden teArnhem 12 december aantal deelnemers: 12

NrNrNrNrNr..... NaamNaamNaamNaamNaam RRRRRangangangangang KM deelKM deelKM deelKM deelKM deel Aantal puntenAantal puntenAantal puntenAantal puntenAantal punten
1 Breedvelt, Joop Sgt b.d. KL /MA 216 (199)
2 vanHeerde,George Res Elnt bd KL / Inf 200 (182)
3 van derGrinten, Toon Lkol b.d KL / Inf 177 (152)
4 van den Berg, Paul Civiel 133
5 von Königslow, Bas Res Elnt bd KL / Inf 131
6 Blaas, Stefan MajMarns KMarns 117
7 Castenmiller, Pelle CSgt KMA (Klu) 108
8 Dekkers,Cees SMJBDA b.d. KM 102
9 Splinter,Antoon Res Ritm KL / Cav 92
10 Roelse, Jacques SMJMarns KMarns 76
11 van Petegem,Cederic KplAdb KIM 72
12 Thomas, Vernon Kpl b.d. KL / TD 70
13 Verwijlen, Bas Wmr1 KMar 53
14 van der Klip,Michael KLTZ KM 51
15 Oosthof, Jeroen AOOI KMar 47
16 van derVloedt, Tony KM 45
17 Meijer-Evers,Dinie Civiel 42
18 Knape, Ineke Civiel 41
19 Tegel, Rob 41
20 Beekhuizen,Gerrit AOOI b.d. KMar 38
21 Baan, Andor CVdg KMA (KL) 37
22 Mannessen,Titia Elnt KL/GnkTrn 37
23 Mazier,Hans AOOI Klu 36
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Aandachtspunten voor de Assaut deelnemerAandachtspunten voor de Assaut deelnemerAandachtspunten voor de Assaut deelnemerAandachtspunten voor de Assaut deelnemerAandachtspunten voor de Assaut deelnemer

De wedstrijden, die van 23 maart t/m 27 maart 2009 worden georganiseerd, zullen
voor de actief dienende militaire leden en aspirant-leden van de KMSV als dienst-
verrichting worden aangemerkt, aangezien deze op de sportkalender zijn vermeld.

Aande deelnemerswordt derhalve buitengewoon verlof verleend op grond
van artikel 86 van hetAMAR.Met betrekking tot het BesluitDienstrei-

zenDefensie is alleen een kilometervergoeding aangaande de heen en terugreis
naar/vanaf deKoninklijkeMilitaireAcademie te Breda van toepassing.Verder
gelden de bepalingen van deAlgemeneMilitaire Pensioenwet en de polisvoor-
waarden van de StichtingZiektekostenVerzekeringKrijgsmacht (SZVK).

Actief dienendemilitairen die ookKMSV lid zijn en die aan deNMKwillen
deelnemen, kunnen zich via het inschrijfformulier van hetAssaut opgeven.
Degenen die geenKMSV lid zijn, kunnen zich uitsluitend via het sportbureau
opgeven voor deNMK.

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

De deelnemers aan dewedstrijden kunnen van rijkswegeworden gehuisvestmits
zij zich van tevoren hiervoor hebben aangemeld.

Bezoeke r s rege l ingBezoeke r s rege l ingBezoeke r s rege l ingBezoeke r s rege l ingBezoeke r s rege l ing
Ookdegenen die uitsluitend als bezoeker aan hetAssautwillen deelnemen,wordt
gevraagd zich via het inschrijfformulier op te geven.De reden is dat deze namen
aan de bewaking bij de poort kunnen worden doorgegeven waardoor er geen
problemen ontstaan bij het binnen komen.

Bezoekende leden kunnen van rijkswegeworden gehuisvestmits zij zich van
tevoren tijdig hiervoor hebben aangemeld (zie inschrijfformulier).

Resultaten SPK 9Resultaten SPK 9Resultaten SPK 9Resultaten SPK 9Resultaten SPK 9
gehouden te Arnhem op 12 december 2008gehouden te Arnhem op 12 december 2008gehouden te Arnhem op 12 december 2008gehouden te Arnhem op 12 december 2008gehouden te Arnhem op 12 december 2008

Naam V TG TO Uitslag SPK ptn
v.d.Berg 20 103 40 63 1 22
Breedvelt 17 96 58 38 2 20
Dekkers 14 86 53 33 4 16
Meijer 8 62 86 24 8 8
Snijdewint 9 66 86 20 7 10
v.d.Grinten 14 95 65 30 5 14
Hak 1 39 101 62 12 1
Splinter 6 43 38 5 9 6
VanHeerde 15 95 49 46 3 18
Broos 10 80 80 0 6 12
Krzeminski 6 48 97 49 10 4
Hoetjes 1 36 101 65 11 2

data van de wedstri jdendata van de wedstri jdendata van de wedstri jdendata van de wedstri jdendata van de wedstri jden

SPK 1 23 januari te Doorn
SPK 2 20 februari te Doorn
SPK 3 24maart tijdensNMKteBreda, tijdens hetKMSVAssaut

dat wordt gehouden van 23 t/m 27 maart op de KMA
SPK 4 17 april te Amersfoort,
SPK 5 29 mei te Amsterdam,
SPK 6 26 juni te Doorn
SPK 7 25 september, locatie nog onbekend (Huis terHeide?)
SPK 8 30 oktober te Amersfoort (de dag voorafgaande aan de Zilveren

Wapen die worden gehouden op 31 oktober en 1 november
SPK 9 20 november te Doorn
SPK 10 18 december, locatie nog onbekend (Oirschot?)
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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
111111111111111eeeee 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
te houden van maandag 23 maart t/m vrijdag 27maart 2009 op de KMA te Breda


Uw inschrijvingen gaarne op dit formulier, voor d.d. 9 maart 2009voor d.d. 9 maart 2009voor d.d. 9 maart 2009voor d.d. 9 maart 2009voor d.d. 9 maart 2009 sturen
aan:
TCKMSV: Hr. J.F. Snijdewint,Oudemansstraat 254
2522 TC Den Haag.
Tel.: 06 40 50 88 83
e-mail adres wedstrijden@kmsvwedstrijden@kmsvwedstrijden@kmsvwedstrijden@kmsvwedstrijden@kmsv.nl.nl.nl.nl.nl

Naam:
Adres:
PC/Woonpl.:
M/V
U schrijft in voor:
� Overnachting van zondag 22 op maandag 23 maart 2009

Maandag 23 maart 2009:Maandag 23 maart 2009:Maandag 23 maart 2009:Maandag 23 maart 2009:Maandag 23 maart 2009:

� 13.00u Opening 111e Assaut m.m.v. Cadetten Tamboer Korps.
� Floret heren (asp. sr. vet.)
� Floret dames (asp. sr. vet.)
� Sabel heren (asp. sr. vet.)
� Sabel dames (asp. sr. vet.)

Indien van toepassing
� Floret equipe
� Sabel equipe
� Geweerschermen
� Van derWall schaal (4 asp. 4 vet. equipe)
� Ontbijt
� Lunch
� Warme maaltijd
� Overnachting vanmaandag op dinsdag

Dinsdag 24 maart 2009:Dinsdag 24 maart 2009:Dinsdag 24 maart 2009:Dinsdag 24 maart 2009:Dinsdag 24 maart 2009:

� DegenNMK(geldtalleenvoorKMSVleden,anderenviahet sportbureau)
� Degen SPK
� Degen equipe

Resultaten SPK 8Resultaten SPK 8Resultaten SPK 8Resultaten SPK 8Resultaten SPK 8
gehouden te Arnhem op 7 november 2008gehouden te Arnhem op 7 november 2008gehouden te Arnhem op 7 november 2008gehouden te Arnhem op 7 november 2008gehouden te Arnhem op 7 november 2008

Naam V TG TO Uitslag SPK pnt
Baan 55555 5 65 65 65 65 6 8 48 48 48 48 4 2 82 82 82 82 8 15 7
Blaas 1 41 41 41 41 4 8 58 58 58 58 5 5 25 25 25 25 2 3333333333 7 19
Kipp 55555 6 26 26 26 26 2 8 78 78 78 78 7 2 52 52 52 52 5 14 8
Grendel 66666 5 95 95 95 95 9 8 48 48 48 48 4 2 52 52 52 52 5 13 9
Snijdewint 99999 6 86 86 86 86 8 7 87 87 87 87 8 1 01 01 01 01 0 11 11
v.d. Berg 1 61 61 61 61 6 9 19 19 19 19 1 5 15 15 15 15 1 4 04 04 04 04 0 4 25
Castenmiller 1 71 71 71 71 7 9 29 29 29 29 2 5 35 35 35 35 3 3 93 93 93 93 9 2 29
Slooten 88888 6 26 26 26 26 2 8 18 18 18 18 1 1 91 91 91 91 9 12 10
Kamp, Siem 55555 6 46 46 46 46 4 9 39 39 39 39 3 2 92 92 92 92 9 16 6
v.d. Kamp 44444 5 65 65 65 65 6 9 19 19 19 19 1 3 53 53 53 53 5 19 3
Hak,Gerrit 44444 5 15 15 15 15 1 8 78 78 78 78 7 3636363636 20 2
Breedvelt 1 61 61 61 61 6 9 29 29 29 29 2 5 45 45 45 45 4 3 83 83 83 83 8 6 21
Krzeminski 55555 5 45 45 45 45 4 8 58 58 58 58 5 3 13 13 13 13 1 17 5
v. Konigslow 161 61 61 61 6 9 19 19 19 19 1 5 25 25 25 25 2 3 93 93 93 93 9 5 23
Van Petegem 00000 7 17 17 17 17 1 7 57 57 57 57 5 44444 10 13
Hoetjes 44444 2 92 92 92 92 9 9 29 29 29 29 2 6 36 36 36 36 3 21 1
v.d.Grinten 1 71 71 71 71 7 9 19 19 19 19 1 5 85 85 85 85 8 3333333333 3 27
Strating 1 21 21 21 21 2 8 38 38 38 38 3 6 56 56 56 56 5 1 81 81 81 81 8 9 15
VanHeerde 1 81 81 81 81 8 9 79 79 79 79 7 3 83 83 83 83 8 5 95 95 95 95 9 1 31
vd. Langemaat 44444 5 85 85 85 85 8 8 58 58 58 58 5 2 72 72 72 72 7 18 4
Dekkers 1 41 41 41 41 4 8 48 48 48 48 4 5 15 15 15 15 1 3333333333 8 17
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� Ontbijt
� Lunch
� Warme maaltijd
� Overnachting van dinsdag opwoensdag

WWWWWoensdag 25 maart 2009:oensdag 25 maart 2009:oensdag 25 maart 2009:oensdag 25 maart 2009:oensdag 25 maart 2009:

� Degen veteranen
� Eerste deel 12eGrenadierssabelwedstrijd
� 13.30uALV (locatie �Het uiltje� geb.11)
� 15.30uPrijsuitreikingen
� Ontbijt
� Lunch
� Borrel
� Warme maaltijd
� Overnachting vanwoensdag op donderdag

Donderdag 26 maart 2009:Donderdag 26 maart 2009:Donderdag 26 maart 2009:Donderdag 26 maart 2009:Donderdag 26 maart 2009:

� 08.00uOpening Internationalewedstrijdenm.m.v.CadettenTamboerKorps
� Ontbijt
� Lunch
� Warme maaltijd
� Overnachting van donderdag op vrijdag

Vrijdag 27 Amaart 2009:Vrijdag 27 Amaart 2009:Vrijdag 27 Amaart 2009:Vrijdag 27 Amaart 2009:Vrijdag 27 Amaart 2009:

08.00uVervolg Int. Equipewedstrijden.
� Ontbijt
� Lunch
� Warme maaltijd
� Overnachting van vrijdag op zaterdag

Zaterdag 28 maart 2009:Zaterdag 28 maart 2009:Zaterdag 28 maart 2009:Zaterdag 28 maart 2009:Zaterdag 28 maart 2009:

� Afbreken en opleveren sportzaal. (voor 12.00u)
� Ontbijt
� Lunch

Handtekening:

Cadetten Schermvereniging FlashCadetten Schermvereniging FlashCadetten Schermvereniging FlashCadetten Schermvereniging FlashCadetten Schermvereniging Flash

�Ik ben geen vechter, ik heb heel slechte reflexen.
Ik ben eens door een auto overreden die door twee jongens werd geduwd.�

WoodyAllen

Het moge duidelijk zijn: schermen vergt meer van een mens dan bij een eerste blik lijkt.
Schermen vergt durf, techniek, inzicht, snelheid en vooral tactiek. Dit zijn echter geen
eigenschappen die slechts enkelen bezitten –sterker nog, iedereen kan de sport leren!

InNederland bestaat ter beoefening van deze schermkunst sinds 1897 deKoninklijke
Officiersschermbond.Hetmilitaire schermen inNederland brengt vele grote namen

voort, waaronder verschillendewereld- enOlympisch kampioenen.Hoewel het scher-
men eigenlijk voornamelijk in demilitaire kringen in verbandwerd beoefend, ontstaan
er geleidelijk ook verschillende burgerverenigingen.DeKMAkent sinds de negentiende
eeuwverschillende sportverenigingen die zich bezighoudenmet het schermen. Sinds de
jaren �50 van de vorig eeuw bestaat deCadetten Schermvereniging �Flash�.Hoewel de
schermvereniging lange tijddegrootste sportverenigingvandeKMAwasheeft het sinds
de oprichtingenwisselende aantallen leden gekend.
Opditmoment heeftCSV �Flash� een groep enthousiaste deelnemers. Iedere deelne-
mer kan gebruikmaken van dematerialen van de sectie LO/Sport. CSV �Flash� kan de
deelnemers ondersteunenmet kleine bijdragen zoals schermtassen, polo� s en hand-
schoenen.CSV �Flash� is collectief aangesloten bij deKMSV, deKoninklijkeMilitaire
Schermvereniging.Hierdoor zijnwij in staat deel te nemen aan de belangrijke toer-
nooien in zowel binnen- als buitenland.
De afgelopen tijd hebbenwij ook regelmatig deel genomen aanwedstrijden zoals het
SPK, het Super PrestigeKlassement, waar een van onze bestuursleden �PelleCasten-
miller- een respectabele 7e plaats behaald heeft in 2008.Ook zijn wij met een delegatie
aanwezig geweest op hetAssaut van deKMSVop deKoninklijkeMilitaire School te
Weert in 2008. Zoals traditie is hebbenwij, cadetten, onze tegenstander op deC&A
wedstrijd duidelijk overtroffen.Na een zeer spannendewedstrijd �onder toeziend oog
van zowelGouverneur als VO-KIM- heeft de KMAde overwinning behaald. In de-
cember 2008 heeft een equipe van deKMAtevens deelgenomen aan de internationale
wedstrijden voor cadetten op deKMS teBrussel.
Erwordt instructie gegeven door twee vaste instructeurs, Lkol. Van derGrinten&Smi
VanHulst.Deze zijn in staat iedere cadet, beginner of gevorderde, op een plezierige
wijze te onderwijzen.Ook is het sinds kort mogelijk een trainingsprogramma te volgen
omhetmeesterschap op de degen te behalen.Ditmeesterschap geldt nog altijd als een
militaire vaardigheid. Traditiegetrouwmogen cadetten, die ditmeesterschap behalen,
tijdens hun opleiding een eredegen dragen bij gelegenheden.
Kortom,CSV �Flash� biedt iedere cadet de gelegenheid om een toegankelijkewijze de
schermkunst aan te leren of te verbeteren!

Voorzitter: CS. Pelle Castenmiller [0610694007]
Secretaris: CS. Janoe Krzeminski [0623108351]
Penningmeester: CS. Martijn van de Lagemaat
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Koninklijke Militaire Schermvereniging
Herziene begroting 2009 en ontwerp begroting 2010

HerzieneHerzieneHerzieneHerzieneHerziene OntwerpOntwerpOntwerpOntwerpOntwerp
Begroting 2009Begroting 2009Begroting 2009Begroting 2009Begroting 2009 Begroting 2010Begroting 2010Begroting 2010Begroting 2010Begroting 2010

Lasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
KNAScontributie • 1.100,00 • 1.100,00
KostenAssaut • 1.400,00 • 1.600,00
Kosten SPK�s • 450,00 • 400,00
KostenZilverenWapens • - • -
Overigewedstrijdkosten • 400,00 • 250,00
Redoublement (2 nummers) • 1.100,00 • 1.100,00
Website • 75,00 • 75,00
Erespelden&brassards • 175,00 • 100,00
Afschrijving bezittingen • - • -
ReiskostenvergoedingBestuur • 500,00 • 500,00
Overige bestuurskosten • 500,00 • 400,00
Bank-/girokosten • 100,00 • 100,00
Kosten Kamer van Koophandel • 40,00 • 40,00
Diverse kosten/onvoorzien • 50,00 • 50,00
TTTTTotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgaven • 5.890,005.890,005.890,005.890,005.890,00 • 5.715,005.715,005.715,005.715,005.715,00

InkomstenInkomstenInkomstenInkomstenInkomsten
Contributie leden • 2.752,00 • 2.880,00
KNAScontributies • 1.100,00 • 1.100,00
Donaties • 1.250,00 • 1.250,00
Rente batenVanKregten fonds • 150,00 • 150,00
Overige rente baten • 398,00 • 350,00
Overige inkomsten • -
Achterstallige contributies/donaties • 90,00
TTTTTotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomsten • 5.740,005.740,005.740,005.740,005.740,00 • 5.730,005.730,005.730,005.730,005.730,00

ResultaatResultaatResultaatResultaatResultaat • 150,00-150,00-150,00-150,00-150,00- • 15,0015,0015,0015,0015,00
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Koninklijke Militaire Schermvereniging
Begroting en realisatie 2008 en ontwerp begroting 2009

Ontwerp
Begroting 2008 Realisatie 2008 Begroting 2009

Lasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
KNAScontributie 992,25 • 1.194,75 • 1.012,50
KostenAssaut • 1.000,00 • 1.303,38 • 1.000,00
Kosten SPK�s • 300,00 • 430,17 • 300,00
KostenZilverenWapens • - • 3,60 • -
Overigewedstrijdkosten • 500,00 • 209,60 • 500,00
Redoublement (2 nummers) • 1.000,00 • 1.064,69 • 1.000,00
Website • 100,00 • 624,50 • 100,00
Erespelden&brassards • 350,00 • 316,05 • 50,00
Afschrijving bezittingen • - • - • -
ReiskostenvergoedingBestuur • 600,00 • 454,40 • 600,00
Overige bestuurskosten • 150,00 • 449,66 • 150,00
Tel, fax en kantoorkosten • 50,00 • - • 50,00
Porto • 50,00 • 13,64 • 50,00
Bank-/girokosten • 50,00 • 88,00 • 50,00
Kosten Kamer van Koophandel • 33,00 • 38,00 • 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 • 6.186,846.186,846.186,846.186,846.186,84 •  4.995,504.995,504.995,504.995,504.995,50

InkomstenInkomstenInkomstenInkomstenInkomsten
Contributie leden • 2.880,00 • 2.960,00 • 2.816,00
KNAScontributies • 992,25 • 1.154,25 • 1.012,50
Donaties • 891,00 • 1.318,24 • 891,00
Rente batenVanKregten fonds • 150,00 • 182,32 • 150,00
Overige rente baten • 290,00 • 303,56 • 200,00
Overige inkomsten • 1.000,00 • 500,00
Achterstallige contributies/donaties • 182,00 • 311,00
TTTTTotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomsten • 6.385,256.385,256.385,256.385,256.385,25 • 6.732,976.732,976.732,976.732,976.732,97 • 5.069,505.069,505.069,505.069,505.069,50
ResultaatResultaatResultaatResultaatResultaat • 1.110,001.110,001.110,001.110,001.110,00 • 546,13546,13546,13546,13546,13 • 74,0074,0074,0074,0074,00



Pagina 9

FotoAssaut 2000

Pagina 24

Balans per 31-12-2008Balans per 31-12-2008Balans per 31-12-2008Balans per 31-12-2008Balans per 31-12-2008

ACTIVAACTIVAACTIVAACTIVAACTIVA per 31-12-2007per 31-12-2007per 31-12-2007per 31-12-2007per 31-12-2007 per 31-12-2008per 31-12-2008per 31-12-2008per 31-12-2008per 31-12-2008
BezittingenBezittingenBezittingenBezittingenBezittingen • 1.474,90 • 1.051,40
Inventaris (laptop, printers) • 50,00 • 50,00
Eretekens (spelden: 0 g, 1 z, 14 b) • 400,05 • 226,45
Representatie artikelen (schildjes: 9) • 374,85 • 134,95
KMSVbadges: 48 • 250,00 • 240,00
Wisselprijzen • 400,00 • 400,00
ContantenContantenContantenContantenContanten • 14,47 • 81,00
kas • 14,47 • 81,00
ABN-AMROABN-AMROABN-AMROABN-AMROABN-AMRO • 9.687,51 • 4.600,41
512309442 • 138,90 • 0,45
512309442 (effectendepot) • 4.472,60 • 4.599,96
580405494 (spaarrekening) • 76,01 • -
570123135 (deposito) • 5.000,00 • -
DSB bankDSB bankDSB bankDSB bankDSB bank •  3.500,00 • 3.500,00
100300039203 (deposito) • 3.500,00 • 3.500,00
ASN bankASN bankASN bankASN bankASN bank • 4.200,00
922611580 (deposito) • 4.200,00
PPPPPostbankostbankostbankostbankostbank • 1.031,55 • 3.100,24
55270 (KMSV) • 531,55 • 600,24
55270 rentemeer rekening • 500,00 • 2.500,00
98928 (KOOS) • - • -
VVVVVorderingenorderingenorderingenorderingenorderingen • 1.182,00 • 572,50
nog te ontvangen contributies/donaties • 182,00 • 72,50
bijdrage Defensie • 1.000,00 • 500,00
TTTTTotaalotaalotaalotaalotaal • 16.890,4316.890,4316.890,4316.890,4316.890,43 • 17.105,5517.105,5517.105,5517.105,5517.105,55

PPPPPASASASASASSIVSIVSIVSIVSIVAAAAA
VanKregtenfonds • 4.472,60 • 4.599,96
Scalongnefonds • 3.390,16 • 3.299,96
Wedstrijdfonds • 1.250,00 • 1.250,00
Algemene reserve • 6.517,17 • 7.059,11

Vermogen • 15.629,93 • 16.209,03

Vooruitbetaalde contributies • 1.044,50 • 380,50
Vooruitontvangendonaties • 216,00 • 216,00
Nog te betalen bedragen • 300,02
Totaal • 16.890,4316.890,4316.890,4316.890,4316.890,43 • 17.105,5517.105,5517.105,5517.105,5517.105,55

Ten laste van het Scalongnefonds is geboekt een bedrag van � 90,20 (borrel Assaut)

Koninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire SchermverenigingKoninkl i jke Mil i taire Schermvereniging

PlattegrondPlattegrondPlattegrondPlattegrondPlattegrond
Seel igkazerneSeel igkazerneSeel igkazerneSeel igkazerneSeel igkazerne
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Financieel jaarverslag 2008Financieel jaarverslag 2008Financieel jaarverslag 2008Financieel jaarverslag 2008Financieel jaarverslag 2008

Het jaar 2008 laat een positief saldo zien van ruim 500 euro. Dit is grotendeels te
danken aan een bijdrage van 500 euro van de Landmacht aan de KMSV. Wel is
aangegeven dat dit de laatste keer is dat deze subsidie wordt gegeven.

Nagenoeg alle achterstallige contributies en donaties die inbaarwaren, zijn
inmiddels binnen. Dit jaar betrof het een bedrag van ruim 300 euro. Ook

over 2008 was er per 1 januari nog maar één lid dat de contributie schuldig was.
Inkomsten uit achterstallige contributies zijn hiermee opgedroogd. Begin 2009
zullen nog een paar tientjes binnenkomen van donateurs die hun donatie opho-
gen tot het bedrag van de contributie over de afgelopen 5 jaar om zodoende voor
een speld in aanmerking te komen.
De kosten voor de website zijn beduidend hoger dan begroot, omdat het bestuur
heeft besloten om een nieuwewebsite te latenmaken.Deze is gemakkelijker bij
te houden door de bestuursleden zelf en zal dus beter up-to-date zijn. Zo is het
de bedoeling omuitslagen vanwedstrijden heel snel op dewebsite te publiceren.
De kosten voor het Assaut zijn hoger dan begroot. Dit jaar is het geld besteed
aan prijzen, aanT-shirts voor de Internationale wedstrijd, aan de borrel en aan
reis- en organisatiekosten.De overige kosten zijn door de BIMS betaald. Ko-
mende jaren zal dat wellicht niet altijd lukken.De kosten �met name voor huis-
vesting en voeding van alle deelnemers � zullen een steeds belangrijker aspect
gaan vormen om rekening mee te houden. De toekomst zal leren hoe dat gaat
uitpakken.

Voor 2009 voorzie ik nu mogelijk een klein negatief saldo dat gezien het over-
schot van 2008 geen probleem is. Voor 2010 is de begroting weer dekkend maar
zijn er onzekerheden aan de uitgavenkant (Assaut) en aan de inkomsten kant
gezien de vergrijzing van het leden- en donateursbestand.

Met het oog op de toekomst zal aan de ALV gevraagd worden in te stemmen
met een voorstel tot een contributieverhoging van 32 tot 35 euromet ingang van
het jaar 2010.Omde leden te stimuleren om hun contributie per automatische
incasso te voldoen stel ik voor om de leden die demachtiging tot automatische
incasso hebben getekend een korting te geven van 3 euro.De achtergrond hier-
van is dat het veel werk is om alle contributies binnen te krijgen terwijl datmet
een incasso eenvoudig geregeld kanworden. Bovendien is dan aan het begin van
het boekjaar bekendwat de financiële speelruimte voor het bestuur is.
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Notu lenNotu lenNotu lenNotu lenNotu len
algemene ledenvergader ing d.d. 19 maart 2008algemene ledenvergader ing d.d. 19 maart 2008algemene ledenvergader ing d.d. 19 maart 2008algemene ledenvergader ing d.d. 19 maart 2008algemene ledenvergader ing d.d. 19 maart 2008

KMS te WeertKMS te WeertKMS te WeertKMS te WeertKMS te Weert

AanwezigAanwezigAanwezigAanwezigAanwezig: de heren Van der Hoog (erelid), Van Rijn (erelid, adviseur), Bakker (lid van verdien-
ste),Mol (lid van verdienste), Peeters (lid van verdienste), VanTiggele, Bekker, Van Leeuwen,

Janssen, Peeks (lid van verdienste), Zonligt, VanEenennaam, Burema, Klootwijk, VanSchijndel,
Rutten, Breedvelt,DeVos,Hak, Blaas,Dekkers, Bel,Castermans, Beekhuizen (wedstijd-

ondersteuning),Van derGrinten,VanHeerde (pen), Snijdewint (lid bestuur), van der Pijl (vice-
voorzitter), Slooten (lid bestuur), Becker (voorzitter TC) enVanZeijts (voorzitter) en de dames

Notten,Dijkstra, VanHulst, Van der Pijl, Lucas,Meijer-Evers, Van Tiggele, Koopman,
Versteeg- van denHeuvel,Hilligehekken (secr TC) enKnape (secr., verslaglegging)

Afwezig met berichtAfwezig met berichtAfwezig met berichtAfwezig met berichtAfwezig met bericht: de heren Prins Maurits (beschermheer), Ariaans (erelid), Leering (lid
van verdienste),Melissant (redacteur/webmaster, lid van verdienste),Oost, Speth, Sannen,

Kamp,Wertenbroek, Krom, Francis enVanHuijstee.

1. Opening

De voorzitter opent om 16.03 uur de vergadering en heet iedereen welkom. In
het bijzonderworden de ereleden en de leden van verdienstewelkomgeheten.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter vraagt eenminuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden
Lanfermeijer enNouwens. Tevens gedenkenwij de heer Baden die al in 2006 is
overleden maar waarover de KMSV pas in 2007 is geïnformeerd.
Er zijn 42 leden inclusief het bestuur aanwezig.Op verzoek van de voorzitter
noemt de secretaris de namen van degenen diemet bericht zijn verhinderd.
Daarbij hoort ook de beschermheer van de KMSV.
De voorzitter memoreert hoe belangrijk het is dat veel schermers zich inzetten
om de SPK�s mogelijk te maken.Hij wil op dit punt in het bijzonder bedanken:
Wil Jansen, Rudolph Francis, Cees Dekkers, Gerrit Hak, Erik Bel enWim
Speth.Verder is het bestuur dank verschuldigd aan de stille kracht achter de
SPK�s,Gerrit Beekhuizen. In 2008 hebben ookAntoon Splinter enArnold
Leijzer zich al actief ingezet voor de SPK�s op de prachtige locaties teOirschot
enAmersfoort.Daar heeft Leo Sannen tussen zijn opleiding voor zijn uitzen-
ding door als onzichtbare kracht ook veel werk verzet. Ook aan hen veel dank.

Voorts kaart de voorzitter de voorspoedige samenwerkingmet de BIMS inzake
het Assaut aan. Deze samenwerking zal zonder meer worden voortgezet.

Bijzondere aandacht verdient dewebsite.Dewebmaster heeft om bijstand voor
het beheer van dewebsite gevraagd, aangezien hij het bijzonder druk heeftmet
het begeleiden van de bouw van zijn huis inKroatië.Gedurende deze drukke
tijden zou het goed zijn als een ander dewebsite actueel kan houden.Daarbij

personen op hun vermoedelijke adressen herhaaldelijk aangeschrevenmet het ver-
zoek contact op te nemen. Echter, er wordt niet op gereageerd. Van bijna alle le-
den is nu bekendwanneer zij lid zijn geworden.

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 35
Overige ondersteuners 5
Totaal 148

Het ledenbestand van deKMSV is per 1 januari 2009 als volgt opgebouwd:
Ereleden 6
Leden vanverdienste 7
Gewone en buitengewone leden 88
Adspirant leden 13
Donateurs 31
Overige ondersteuners 4
Totaal 149

In 2008 zijn ons een erelid en een lid van verdienste ontvallen.
Negen leden en één donateur hebben per 1 januari 2009 opgezegd, drie donateurs
en twee adspirant leden zijn lid geworden. Er hebben zich in 2008 twee gewone
leden en negen adspirant leden aangemeld.
Door het op orde brengen van het ledenbestand kondenwe in 2008 veel leden ver-
blijdenmet een ereteken voor langdurig lidmaatschap.Dit zijn:MevrouwF.J.
Hilligehekken, de heerG. Beekhuizen, de heer J.J. P. Breedvelt, de heerG.B.W.
Klootwijk (allen de KMSV-speld in brons voor 25 jaar lidmaatschap), mevrouw
A.N.A.Notten, de heer P.W. Peeters, de heerH.H.Zonligt (allen de KMSV
speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap) en heel bijzonder de heer L.H. Rutten,
de KMSV-speld in goud voor 50 jaar lidmaatschap.
HetAssaut heeftweer een prominente plaats ingenomen in de verenigingsactivi-
teiten.Het 110e Assautwerdwederom in samenwerkingmet deBIMS, gehouden
van 18 tot en met 20 maart 2008.
Het afgelopen jaar is bekend geworden dat het erelid Lanfermeijer en het lid van
verdiensteNouwens ons zijn ontvallen.

De secretaris,
InekeKnape
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komt dat door het onverwacht afsluiten van de website door de vorige provider
bepaalde informatie van de site is verdwenen die er opnieuwmoetworden opgezet.
De voorzitter roept degenen die kennis van het beheren van eenwebsite hebben op
om zich op te geven voor deze taak.
De voorzitter roept ook een ieder op om op 19 en 20 april a.s. mee te doen aan de
NK vijfkamp. Een vereiste voor deelname is dat men meedoet aan minimaal twee
onderdelen.
Het bestuur heeft de eisen die gesteldworden aan het behalen van hetmeester-
embleem uitgewerkt.Nuwordt gewerkt aan het formaliseren van de eisen in een
zogenaamde paarse regeling.Dit betekent dat de eisen defensiebreed gedragen
zullen worden. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat zowel de KMA
als deKL instemmenmet het intrekken van de huidige landmachtorder waarin het
toekennen van hetmeesterembleemnu is vastgelegd.Deze landmachtorder heeft
namelijk alleen betrekking op de landmacht en de luchtmacht.Het is de bedoeling
dat deCommandantNLDAhet brevet in de toekomst door tussenkomst van de
KMSVgaat toekennen.De voorzitter is met dit formele traject thans bezig.
De voorzitter noemt als heuglijk feit de kwalificatie van het KMSV lid Bas
Verwijlen voor deOlympische spelen.

3. Vaststellenagenda

De agendawordt zonderwijzigingen vastgesteld.

4. Vaststellen notulenALVd.d. 21maart 2007

De notulenworden zonder aanmerkingen vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen van de laatsteALV gaat de voorzitter in op een
aantal onderwerpen die daarin aan de orde zijn gesteld.
Het bestuur heeft gemeend geen vlag te latenmakenwegens de financiële positie
van de vereniging.Deze positie is weliswaar aanzienlijk verbeterdmaar het
maken van een vlag heeft geen prioriteit.
Tijdens de vorigeALVheeft Bud van Loon aangegevenmet een Indonesische
ploeg deel te willen nemen aan hetAssaut.De voorzitter heeft nadienmet de
heer Van Loon afgesproken dat hij aan zijn verzoek nadere invulling zou geven en
met een voorstel op dit punt zou komen. Aangezien dit nog niet is gelukt is er
geen Indonesische ploeg op het internationale toernooi aanwezig.
De discussie over de toekomst van de KMSV in de vorige algemene leden-
vergadering heeft geleid tot één van de besluiten die thans bij deALVvoorliggen.
Daarbij gaat het omhet openstellen van de onderlingewedstrijden voor
donateurs. Verder is gewerkt aan het beter onder de aandacht van adsprianten
brengen van het bestaan van schermen in het algemeen en het lidmaatschap van
deKMSV in het bijzonder. Een en ander heeft geleid tot een toename van het
aantal leden-adspiranten.Verder wordt op deKMAdoorAnnemariek vanHulst
en Toon van derGrinten hard gewerkt aan het op de kaart zetten van het
schermen gedurende de opleiding.Als laatste probeert deKMSVte bemiddelen
in het inhuren van schermleraren voor de verschillende opleidingsinstituten.

Secretarieel jaarverslagSecretarieel jaarverslagSecretarieel jaarverslagSecretarieel jaarverslagSecretarieel jaarverslag
Koninkl i jke Mi l i ta i re Schermvereniging 2008Koninkl i jke Mi l i ta i re Schermvereniging 2008Koninkl i jke Mi l i ta i re Schermvereniging 2008Koninkl i jke Mi l i ta i re Schermvereniging 2008Koninkl i jke Mi l i ta i re Schermvereniging 2008

Gedurende het 13e verenigingsjaar van de KMSV is het bestuur vier keer bijeen
geweest.

Hetbestuur heeft veel tijd geïnvesteerd om een schermleraar aangesteld te
krijgen bij deKMS teWeert.Dit is vanwege beperkte opleidingstijd en

een gewijzigde prioriteitstelling op deKMShelaas niet doorgegaan.
Het bestuur heeft een centrale opslag voor schermmateriaal gerealiseerd.De
KMSVbeheert dit materiaal.Het voordeel daarvan is dat deKMSVzicht
blijft houden op het schermmateriaal dat beschikbaar is binnen defensie enwei-
nig wordt gebruikt. Aangezien dit materiaal door de KMSVwordt onderhou-
den, kan het altijd worden ingezet op locaties waar daar behoefte aan is. Op
locatieswaar veel wordt geschermd, blijft het schermmateriaal liggen.
Een professionele aanpak van zaken die betrekking hebben op schermen kan
bijdragen aan hetmeer onder de aandacht brengen van de schermsport.Het is
immers nu eenvoudiger om de materialen op verzoek te laten bezorgen op een
defensielocatie.
Deze nieuwe aanpak laat onverlet dat het bestuur Erik Bel, die jarenlang thuis
schermmateriaal heeft beheerd bijzonder dankbaar is voor zijn bereidheid
daartoe.
Het bestuur heeft een impuls gegeven aan de deelname vanmilitaire schermers
aan buitenlandsewedstrijden.Daarbij streeft het bestuur ernaar veelbelovende
aspiranten hieraan deel te laten nemen.
Het formaliseren van hetmeesterembleem neemtmeer tijd in beslag dan in
beginselwerd gedacht.De huidige regeling heeft niet op alle krijgsmachtdelen
betrekking.Het bestuur acht ditwelwenselijk.Omdit gerealiseerd te krijgen
zijnmeer inspanningen noodzakelijk.
Het bestuur heeft zich het belang van een actuelewebsite goed gerealiseerd tij-
dens de periode dat het onze webmasterHansMelissant onmogelijk was om
deze bij te houden.AangezienHans had aangegeven in zijn nieuwewoongebied
Kroatië het erg druk te hebbenmet allerhande zaken is het bestuur gaan zoeken
naar eenwebsite die voormeermensen redelijk eenvoudig is bij te houden.Dit
is gelukt.De bedoeling is dat de actualiteiten onmiddellijk op dezewebsite gaan
verschijnen.
De Redoublement is dit jaar twee keer uitgekomen. Er wordt naar gestreefd de
inhoud van deRedoublement zo informatief en actueel mogelijk te laten zijn.
De nieuwsbrief is drie keer uitgekomen.De nieuwsbrief zal blijven bestaan
naast dewebsite.Daarbij is het de bedoeling dat korte nieuwsberichtenworden
gegeven met een link naar de website waar meer informatie kan worden gevon-
den.Op dezewijzewil het bestuur haar leden en donateurs actief blijven infor-
meren.
Het ledenbestand is geheel op orde.Dit laat onverlet dat vanvier ledenhet adres
niet bekend is.Deze leden betalen echterwel contributie.Het bestuur heeft deze
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Kortom, er is geen sprake van het doemscenario zoals dat in de vorige leden-
vergadering is geschetst.
Leo Sannen zou ervoor zorg dragen dat in Bronbeek de
Grenadierssabelwedstrijd verschermd kanworden.Daaraan is nog geen
invulling gegeven, omdat Leo druk ismet zijn voorbereidingen voor zijn
uitzending naar Soedan.

5. Verslag technische commissie 2007

De vergadering heeft geen opmerkingen over het verslag.

6. Secretarieel jaarverslag 2007

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.Hetwordt vastgesteld onder
dankzegging aan de secretaris.

7. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement

De voorzitter licht de aanpassing van het huishoudelijk reglement toe.Dit re-
glement is opnieuw volledig gepubliceerd inRedoublement nummer 18.Ditwil
niet zeggen dat het reglement in zijn geheel is gewijzigd.Demeeste bepalingen
zijn niet gewijzigd. Bovendien is de overgangsregeling voor zover relevant uit
een oogpunt van inzichtelijkheid verwerkt in het nieuwe huishoudelijk regle-
ment.Het bestuur heeft gemeend het huishoudelijk reglement in zijn geheel
opnieuw te publiceren uit een oogpunt van leesbaarheid en toegankelijkheid.
De voorzitter vat kort de achtergrond van de voorstellen van het bestuur
samen.
In de huidige regelingmogen donateurs niet deelnemen aanSPK�s.Verder
hebben zij geen stemrecht en ontvangen zij geen speld. In de nieuw voorgestelde
regelingmogen donateurs deelnemen aan de onderlingewedstrijden van de
KMSV, dus de SPK�s.Zij hebben echter nog steeds geen stemrecht.Zij kunnen
alleen dan een speld ontvangen indien zij hetzelfde bedrag betalen als een lid.
Als reden voor dit laatste punt noemt de voorzitter dat er veel donateurs zijn
die zich eigenlijk lid voelenmaar om henmoverende redenen -meestal de
leeftijd- geen lid zijn van deKMSV.Zij kunnen ofwillen namelijk nietmeer
actief schermen.

Op de vraag van de heer Bakker of ook de statuten zijn gewijzigd antwoord de
voorzitter ontkennend.De statuten zijn uitsluitend opnieuwgepubliceerd om
een compleet beeld voor de leden en donateurs te schetsen.Het leek het bestuur
wenselijk alles bij elkaar te zetten.

De heer Bel vraagt op welke wijze de aansprakelijkheid is meegewogen bij de
onderhavige voorstellen.Het bestuur heeft dit probleem onderkend.Daarbij is
de onderlinge aansprakelijkheid tussen de schermers geen probleem.Dit vereist
dat de sporter zelf verzekerd is tegen aansprakelijkstelling ten opzichte van zijn
tegenstander.Verder heeft het bestuur uitgezochthoehet zitmetdebestuurders-

aanpak, bijzonder gewaardeerd.De opname van dit optreden is op dvd vastgelegd.
Op voordracht van de TC heeft maître Cock Peeks met medewerking van
KMSV-leden een demonstratieKlewang schermen gegeven voor deOnderofficiers-
vereniging van het 12de Infbataljon Lumbl �VanHeutz� op deOranje kazerne te
Schaarsbergen.Ditwas een zeer succesvolle demonstratie waarvoor veel belang-
stelling bestond.DeTCheeft deze demonstratie eveneens op dvd vastgelegd.
DeTC is erin geslaagd omna intensieve onderhandelingen tegen een redelijke
vergoedingmooie schermmedailles enT-shirtsmetKMSV-logo te verkrijgen die
vanaf 2009 voor het wedstrijdprogramma ter beschikking komen.
Een aantal leden en donateurs van deKMSVhebben deelgenomen aan hetWK
veteranen te Limoges (Frankrijk).Dit warenOscar Kardolus,DinieMeijer-Evers,
Martin Broodbakker,HenkUijting, SiemKamp,Gerrit Beekhuizen en Toon van
derGrinten.
Voorts heeft een afvaardiging van deKMSV in december deelgenomen aan een
wedstrijd inBrussel.
Tijdens deze jaarlijks terugkerendeChallengeCommandant EcoleRoyaleMili-
taire à l� Epée wist Björn Blaas op de vierde plaats te eindigen, zijn vader Sephan
Blaas op de elfde plaats en Joop Breedvelt legde beslag op de 14de plaats. De as-
pirant leden van Petegem, Baan, Broos, Krzeminski enGrendel eindigden op res-
pectievelijk de 19de, 36ste, 49ste, 54ste en 58ste plaats. Bij de equipeontmoetingen ein-
digde de KMA 1 equipe, gecoacht door de voorzitter TC op een verdienstelijke 5de

plaats, terwijl de equipe van de Adelborsten op de 11de plaats beslag wisten te
leggen.
Helaaswerd de uitnodiging voorHongarije door deHongaren geannuleerd zodat
dezewedstrijd voor 2008 verviel.
DeTechnischeCommissie kan terug kijken op een succesvol verenigingsjaar
waarin veel nieuwe initiatievenwerden genomen en deKMSVzich duidelijker als
militaire schermvereniging profileerde. Aspirant-ledenwerden geënthousiasmeerd
om deel te nemen aan de SPK competitie met als resultaat een toename die de
laatste jaren nietmeer gezien is.Meer initiatievenmet betrekking tot training en
opleiding zullen de toekomst van de KMSVmoeten gaan zeker stellen. De TC
heeft hiertoe inmiddels ideeën ontwikkeld en zal zich ook op nationaal niveauweer
gaanmanifesteren.De regeling tot het halen van het �Meester-brevet� op een of
meerdere wapenswerd herzien enwordt in 2009 geformaliseerd. Eenmogelijkheid
om eenKNASschermleraarsopleiding te volgenmet ondersteuning van deKMSV
wordt onderzocht. Training op de opleidingsinstitutenwordtwaarmogelijk door de
TCKMSVgestimuleerd en of geregeld.Het beheer van schermmateriaal wordt
Defensiebreed aangeboden. Kortom deTechnischeCommissie is volop aan het
werk om hetmilitaire schermen te intensiveren. Dewebsite is sinds begin 2009 het
communicatiemiddel dat de TC zal gebruiken om haar leden op de hoogte te
houden van demogelijkheden en ontwikkelingen.Dank is verschuldigd aan het
bestuur maar vooral aan de leden van de TC die voortdurend bereid waren zich het
afgelopen jaar voor de vereniging in te zetten.

A.W.M. van derGrinten
Voorzitter TCKMSV



Pagina 14 Pagina 19

aansprakelijkheid.Het bestuur kan aansprakelijkworden gesteld door derden
indien zij niet zorg draagt voor het houden van veilige wedstrijden.Dat is ook de
reden dat in het huishoudelijk reglement expliciet is opgenomen dat de scherm-
uitrusting van de deelnemers aan de onderlingewedstrijden van deKMSV
moeten voldoen aan deKNAS eisen. In de praktijk blijkt overigens nog nooit een
bestuur op dit punt aansprakelijk te zijn gesteld.

Besluit van de Algemene ledenvergadering tot aanvaarding van het huishoudelijkBesluit van de Algemene ledenvergadering tot aanvaarding van het huishoudelijkBesluit van de Algemene ledenvergadering tot aanvaarding van het huishoudelijkBesluit van de Algemene ledenvergadering tot aanvaarding van het huishoudelijkBesluit van de Algemene ledenvergadering tot aanvaarding van het huishoudelijk
reglement.reglement.reglement.reglement.reglement.

DeAlgemene ledenvergadering, bijeengekomen op 19 maart 2008 op de KMS te
Weert, besluit unaniem tot vaststelling van het huishoudelijk reglement zoals dat
is gepubliceerd inRedoublement nummer 18.

Besluit van de Algemene ledenvergadering over de overgangsregeling inzake deBesluit van de Algemene ledenvergadering over de overgangsregeling inzake deBesluit van de Algemene ledenvergadering over de overgangsregeling inzake deBesluit van de Algemene ledenvergadering over de overgangsregeling inzake deBesluit van de Algemene ledenvergadering over de overgangsregeling inzake de
toekenning van spelden aan donateurs.toekenning van spelden aan donateurs.toekenning van spelden aan donateurs.toekenning van spelden aan donateurs.toekenning van spelden aan donateurs.

DeAlgemene ledenvergadering, bijeengekomen op 19 maart 2008 op de KMS te
Weert, besluit unaniemnu zij het voorstel tot vaststelling van het huishoudelijk
reglement heeft 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.

8. Voorstel publicatie gegevens leden

Besluit van de Algemene ledenvergadering over de publicatie van een ledenlijst.Besluit van de Algemene ledenvergadering over de publicatie van een ledenlijst.Besluit van de Algemene ledenvergadering over de publicatie van een ledenlijst.Besluit van de Algemene ledenvergadering over de publicatie van een ledenlijst.Besluit van de Algemene 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.

Jaarverslag Technische Commissie 2008Jaarverslag Technische Commissie 2008Jaarverslag Technische Commissie 2008Jaarverslag Technische Commissie 2008Jaarverslag Technische Commissie 2008

De TC heeft in 2008  negen SPK wedstrijden georganiseerd. Het streven van de
TC om 10 maal een wedstrijd te houden buiten de zomermaanden juli en augus-
tus is net niet gehaald.

Maar het aantal van negen is een goed resultaat voor de SPK competitie
die over 2008 gewonnen werd door Joop Breedvelt. Joop miste maar een

wedstrijd en wist zich door goede prestatiesmoeiteloos aan de kop van hetklas-
sement te handhaven.
Alle SPKwedstrijden werden door zorg van de TC op koperen lopers ge-
schermd.
DeTechnischeCommissie realiseerde tevensdoor tussenkomst vanAlainCas-
termans en de voorzitter de centrale opslag van lopers en schermmateriaal bij
hetAlgemeenGoederenBedrijf te Lettele. Tijdig vervoer van lopers is daarmee
eenvoudig geregeld.
Gemiddeld hebben ruim twintig schermers perwedstrijd aan deze competitie in
2008 deel genomen, waarvan ongeveer 5 aspirant leden per wedstrijd.Over het
gehele jaar gerekend hebben 16 aspirant officieren vanKMAenKIMdeelgeno-
men waarbij CadSgtCastenmiller en SgtAdb vanPetegemop de 7 en 11 plaats
beslagwisten te leggen. Beide talentvolle schermers presteerden zeer goed.
Vanaf 1 januari zullen de poulestaten enhet totaalklassementdirect na elkewed-
strijd op dewebsiteworden gepubliceerd.
De puntentelling voor de SPKwedstrijden is na deALV 2008met terugwer-

kende kracht per 1 januari 2008 aangepast en gepubliceerd in de Redouble-
ment.Doelstellingwas tot een eerlijker toekenning van punten te ko-

menwaarbij het vaak deelnemenwordt beloond.

DeTC is druk doende geweestmet het completeren van het draai-
boek voor het Assaut. Aangezien de samenwerking met de
BIMS een positieve impuls aan het schermen geeft, is een goed
draaiboek onontbeerlijk. Dit draaiboek vormt nu de basis voor
het Assaut programma 2009 en volgende jaren.
Het streven van hetKMSVbestuur omDefensiebreed voor
alle krijgsmachtdelen als schermvraagbaak en intermediair op
schermgebied op te treden werd door de TC opgepakt door
steun te verlenen op deKMA tijdens de jaarlijkseCadetten
&Adelborstenwedstrijden, door lopersteun te verlenen aan
hetNOC/NSF opPapendal teArnhem en tijdens de
Nationale Taptoe teRotterdam.
Bij dit laatst genoemde evenement hebbenKMSV-leden
onder grote belangstelling de schermdemonstraties bij de
opening verzorgd.Het optreden van deKMSVscher-
mers ismede vanwege de bijzonder professionele
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9. Verslag penningmeester 2007

De voorzitter stelt voor om de punten 9 en 10 tegelijkertijd te bespreken
vanwege het onlosmakelijke verband tussen het verslag van de penningmeester,
de balans en de begroting en de bevindingen van de kascontrolecommissie.
De penningmeester geeft een toelichting op de realisatie 2007 en ontwerp
begroting 2008.

Met betrekking tot de lasten en uitgaven:
·DeKNAS contributie is hoger geworden tengevolge van de toename
van het aantal leden.
· Dewedstrijdkosten hebben betrekking op de kosten gemaakt voor de
SPK�s. Bovendien is aan de equipe die de KMSV inHongarije heeft vertegen
woordigd een bijdrage gegeven van � 250 waardoor deze kosten hoger zijn
uitgevallen dan begroot.
· Door het overstappen naar een andere drukker en een andere verzend
organisatie zijn de kosten van deRedoublement drastisch verminderd.
·Het overstappen naar een andere provider heeft een kostenreductie bij de
website teweeg gebracht.
·De afschrijving op de bezittingen hebben betrekking op een laptop en printer
van de KMSV.
· De hoogte van de post diversen wordt verklaard door de aanschaf van nieuw
KMSVschildjes en longdrink glazen die vorig jaar aan de leden en donateurs
zijn uitgereikt.

Met betrekking tot de inkomsten:
· De baten van het Van Kregtenfonds hangen af van de markt.
· De overige inkomsten betreffen een bijdrage van de BIMS aan hetAssaut
2006 die pas in 2007 is binnengekomen. Opgemerkt wordt dat in 2006 het
Assaut nog door de KMSVwerd georganiseerd zonder de ondersteuning van
de BIMS. In 2007 heeft de BIMS taken en kosten voor zijn rekening genomen
en krijgt de KMSVdus geen bijdrage meer.

De voorzitter vraagt de kascontrolecommissie bestaande uit de heren Bakker
enVanLeeuwen, hun bevindingen te verwoorden.De heer Bakker, voorzitter
van de commissie, geeft aan dat de kascontrolecommissie geen onregelmatighe-
den heeft gevonden en stelt voor het bestuur voor het financieel beheer over 2007
decharge te verlenen.
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financiële beheer 2007.
De vergadering stemt inmet de herziene begroting 2008 en de ontwerp-
begroting 2009.

10. Verslag kascontrolecommissie 2007

Dit punt is behandeld onder punt 9.

4.Hij heeft zich eraan gestoord dat de overledenmeneerHartings zou zijn uitge-
nodigd om te jureren bij de afgelopenNMK.

Ad. 1 De nieuwe voorzitter TCgeeft aan de puntentelling opnieuw tewillen
bezien.

Ad. 2 De voorzitter TC is het hiermee eens.
Ad. 3 De voorzitter TC is het eens met uniforme naamsvermelding.
Ad. 4 De secretaris geeft aan dat dit niet is gebeurd. Er moet eenmisverstand

zijn die wellicht is veroorzaakt doordat zij niet over het adres van John
Hartings beschikte en via de telefoongids een adres van hemheeftmoeten
opsporen dat niet het goede bleek te zijn. De voorzitter TC zal contact
opnemenmetmevrouwHartings om een en ander recht te zetten.

De heer Blaas merkt op dat de KMSV erop bedacht moet zijn dat als er drie of
meer schermers aan eenKNASwedstrijd deel willen nemen er een scheidsrechter
moet worden afgevaardigd. De secretaris bedankt de heer Blaas voor zijn opmer-
king omdat het aantal leden cq KNAS leden toeneemt, met als gevolg dat het nu
voor kan gaan komen dat er drie of meer leden mee willen doen aan KNASwed-
strijden.De secretaris geeft aan dat de leden van deKMSVdie tevensKNAS
lid zijn de uitnodigingen vanwedstrijden via haar per email ontvangenmet de
mededeling datmen zich via het secretariaat van de KMSVmoet opgeven.

De heer Van derHoog bedankt de inzet van het bestuur en vraagt om aandacht
voor de borrel.

14. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering met een herhaalde oproep om aandacht voor de
borrel om 16.30 uur.

o - o - o - o - o - o - o - o
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11. Verkiezing kascontrolecommissie 2008

De voorzitter dankt de heren Bakker enVan Leeuwen van de kascontrole-
commissie 2007 voor hun inspanningen.Het huidige lidVan Leeuwenwordt
voorzitter van de kascontrolecommissie 2008.Het reservelidVan derGrinten
heeft zich kandidaat gesteld voor een functie binnen het bestuur en kan dus geen
zitting nemen in de kascontrolecommissie.MevrouwMeijer wordt lid van deze
commissie enmevrouwVanHulstwordt reservelid.

12. Uitreiking spelden

Ook dit jaar verwelkomt de KMSVweer een aantal jubilarissen die in aanmer-
king komen voor de daarbij behorende eretekenen:

MevrouwF.J.Hilligehekken KMSV-speld in brons voor 25 jaar lidmaatschap
De heerG. Beekhuizen KMSV-speld in brons voor 25 jaar lidmaatschap
De heer J.J. P. Breedvelt KMSV-speld in brons voor 25 jaar lidmaatschap
De heer G.B.W. Klootwijk KMSV-speld in brons voor 25 jaar lidmaatschap
MevrouwA.N.A.Notten KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap
De heer P.W. Peeters KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap
De heerH.H.Zonligt KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap
De heer L.H.Rutten KMSV-speld in goud voor 50 jaar lidmaatschap

De voorzitter memoreert het belang van de duur van het lidmaatschap en felici-
teert de jubilarissen. Bijzondere aandacht verdient de gouden speld van de heer
Rutten.
De heer Rutten vraagt het woord.Hij is een bescheidenmens.Met ingang van 1
mei 1958 is hij bij deOSS in dienst getreden. Daar moest hij veel doen voor ver-
schillende sporten,waaronder het schermen.De heerRutten betreurt het dat hij
de belangstelling bij defensie voor het schermen ziet inkrimpen.Hijmemoreert
dat er in het verleden veel afdelingenwaren bij defensie die het schermen onder-
steunden. Er was ook veel kameraadschap onder de schermers. De heer Rutten
zou graag op de KMS schermles willen geven. Daarbij kan hij zijn kennis over-
dragen aan de leerlingen.
De heer Rutten is blij met zijn speld.Hij zou nog vele urenmet enthousiasme
over het schermen kunnen vertellenmaar beseft dat daar geen tijd voor is.

Niet alle spelden kondenworden uitgereikt.De voorzitter geeft aan dat tijdens
hetNMK is uitgereikt aan:

De heerM.P. Feith KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap.

Voorst meldt de voorzitter dat aan de heer L.J.M.Oost geen bronzen speld kan
worden uitgereikt omdat hij op 18maart jl. tijdens het schermen zijn achillespees
heeft gescheurd en naar het ziekenhuismoest.De vicevoorzitter weet daarop te
melden dat de heerOost reeds een geslaagde operatie heeft ondergaan.

De heer P.N. Leering heeft gemeld niet in de gelegenheid te zijn om zijn bron-
zen speld in ontvangst te nemen.

De reden dat dit jaar zoveel speldenworden uitgereikt is erin gelegen dat bij het
vervolmaken van het ledenbestandmeer inzicht is verkregen in het jaar waarin
leden lid zijn geworden.Op grond van deze informatie is gebleken dat er leden
zijn die al eerder voor een speld in aanmerking hadden moeten komen maar de-
ze nog niet hebben gekregen.Dat is nu dus rechtgezet.

13. Bestuursmutaties

Volgens het rooster treden af de voorzitter en de secretaris TC.De voorzitter is
herkiesbaar. FreekeHilligehekken is als secretaris TCnietmeer herkiesbaar.
Zij treedt uit het bestuur.Hetzelfde geldt voorDick Slooten als lid van het
bestuur.Mike Becker heeft wegens zijn drukkewerkzaamheden ook te kennen
gegeven nietmeer zitting tewillen nemen in het bestuur van deKMSV.
Toon van derGrinten heeft zich kandidaat gesteld voor een functie in het be-
stuur. De voorzitter geeft aan dat hij de nieuwe voorzitter TCwordt.
De algemene ledenvergadering stemt inmet de herkiesbaarheid van de voorzit-
ter en de benoeming van Toon van derGrinten als voorzitter TC.
De voorzitter dankt de afgetreden leden voor hun inzet voor de vereniging.
Freeke heeft heel veel voor de vereniging gedaan.Zij is altijd de vaste stek ge-
weest in hetwedstrijdbureauwaardoor dewedstrijden soepel konden verlopen.
Dick heeft zich ook heel erg lang voor de vereniging ingezet. Hij heeft ook heel
lang de input voor de Redoublement verzorgd.Het feit dat beiden een PBme-
daille hebben ontvangen zegt al genoeg.
Mike Becker heeft het bijzonder drukmet zijn gewonewerk.Dat conflicteert
somsmet de behoeften van de KMSV.MaarMike heeft al datgene gedaan
wat van hem gevraagd kon worden. De voorzitter is dankbaar voor het feit dat
Mike beschikbaar blijft voor deKMSV.
De voorzitter merkt op dat er drie leden weggaan en er één lid bijkomt.
Aangezien het bestuur niet op volle sterkte is, vraagt de voorzitter aan de
vergadering toestemming te verlenen om op zoek te gaan naar nieuwe bestuurs-
leden en hen alvast te belastenmetwerkzaamheden.De vergadering gaat
daarmee akkoord.

14. Rondvraag

De heerDekkers heeft vier punten:
1.Hij vraagt naarmeer inzicht in de puntentoekenning bij de deelname aan
SPKwedstrijden. Daarbij moet betrokken worden de wijze waarop niet
KMSV leden deze puntentelling beïnvloeden.
2. Hij vraagt naar een uniforme en juiste vermelding van de naam bij de uit-
slagenlijsten.Op dit moment wordt geen uniforme naamsvermelding ge-
bruikt. Soms worden één of meer voorletters gebruikt en af en toe wordt de
rang vermeld.

3.Op de prijzenplaatjes dient ook een uniforme naamsvermelding te komen.


