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Van de voorzitter

Foto-impressie van het NMK schermen 2006

Assaut op proef naar andere formule

H

et bestuur heeft besloten om, bij wijze van proef, komend Assaut op iets
andere wijze te organiseren. Het wordt, op de dinsdag, een combinatie met
het Nationaal Militair Kampioenschap en de organisatie is in handen van zowel
onze KMSV als het Bureau Internationale Militaire Sportwedstrijden (BIMS)
van Defensie. Ook de internationale wedstrijd wordt door beide samen verzorgd.

Allereerst een antwoord op de vraag “waarom?”. Het organiseren van
grote wedstrijden kost veel tijd en vooral geld. Ik had een voorstel klaar liggen om
de contributie, al met ingang van 1 januari 2007, te verhogen.
Daartoe voorzag ik een extra ALV, nog in december, om die verhoging per 1 -12007 te kunnen doen ingaan. Die verhoging was nodig omdat de kosten bleven
stijgen, terwijl de inkomsten daarmee geen gelijke tred hielden. Ook blijken er
nogal wat wanbetalers te zijn, waarop we veelal geen grip krijgen, Juist militairen
Zoveel
worden veelvuldig overgeplaatst en zie ze dan maar weer te pakken te krijgen.
besparen in
Heb je hun adres achterhaald, dan merken zij op dat ze zich toch hadden uitge2007 dat
schreven. Misschien denken ze dat echt, maar die uitschrijvingen komen niet bij
contributieverons terecht.
hoging niet
nodig
Hoe dan ook, door deze combinatie, nu dan op proef, sparen wij zoveel
is . . .
kosten in 2007 dat de contributieverhoging niet nodig is. Maar er zijn andere, niet
geringe voordelen. Samen met BIMS kunnen we organisatorisch meer werk verzetten en krijgen we professionele steun. De KMSV
doet immers alles met
vrijwilligers, die daarnaast
ook vaak volle agenda’s
hebben. Ook krijgen we bij
het toernooi veel meer
schermers op de loper,
namelijk ook die militaire
schermers die (nog) geen lid
zijn van de KMSV.
De grotere omvang van het
evenement en het effect van
twee aansturende instanties,
maken het ook makkelijker
faciliteiten te krijgen op de
locatie van het Assaut.
Daarvan profiteren onze
leden dan mee.
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Er zijn natuurlijk ook nadelen. Ons bekende knusse Assaut wordt
opengegooid en zal dus een andere sfeer krijgen, althans op die combi NMKwedstrijddag. En er is voor de actieve militairen een wedstrijd minder per jaar:
geen apart NMK, doch een NMK dat deel uitmaakt van ons Assaut.

Foto-impressie van het NMK schermen 2006

Voor wat betreft de formule is het zo dat we per wapen één grote wedstrijd schermen met alle schermers: lid of geen lid van de KMSV. Aan het eind
worden daaruit twee klassementen gedestilleerd, één van de KMSV en één van
het NMK. Voor ons is een nevendoel dat er maximaal geschermd kan worden
en dat verliezers niet na één poule al op straat staan. Voor het NMK gaat het
in principe immers alleen om het bepalen van de nummers 1, 2 en 3. We hebben
ons doel als voorwaarde gesteld, zodat er ook verliezersronden worden geschermd en iedereen veel partijen kan trekken. Dat blijkt te combineren.

Op de ALV
een keuze aan
u voorleggen
hoe verder te
gaan . . .

Ik zei u al dat we dit Assaut onder die voorwaarden uitvoeren. Op de
ALV wil ik dan de keuze aan u voorleggen hoe verder te gaan. Als ook het
bestuur tevreden is met het verloop van dat die gecombineerde wedstrijd van de
dag ervoor zal het u voorstellen, mits BIMS daarmee instemt, die formule te
continueren. Daardoor kan ook voor 2008 een contributieverhoging worden
vermeden. Is het bestuur of bent u ontevreden over de eerste impressies, dan
zullen we het Assaut, samen met u en met BIMS, nader evalueren, maar doen
wij u tevens een voorstel voor contributieverhoging voor het geval die evaluatie,
of de samenwerking met BIMS, niet mocht leiden tot een geïntegreerde aanpak
in 2008. Over de hoogte daarvan zullen we u pas kort voor die ALV kunnen
informeren.
Ik wil u mijn persoonlijke mening over dit alles toch niet onthouden: ik
denk dat de beoogde gezamenlijke aanpak het voortbestaan van de KMSV
beter garandeert dan doorgaan op eigen kracht alleen. Het blijkt steeds lastiger,
ook door de operationele taakstelling van de krijgsmacht, liefhebbers te vinden
die bestuurs- en andere organisatorische taken op zich willen nemen. Wij
zoeken bijvoorbeeld een penningmeester op korte termijn, maar ondanks actieve
benadering van diverse personen is dit nog niet gelukt. Tijdelijk zal George van
Heerde deze taak op zich nemen. Door de samenwerking drukken wij kosten en
kunnen wij meer doen, terwijl BIMS via ons schermexpertise binnenhaalt en
daardoor makkelijker het schermen, als bij uitstek militaire sport, kan handhaven. De krachten verbrokkelen over een KMSV en een BIMS lijkt niet meer
van deze tijd. Als u er ook zo over denkt, steun ons dan op de komende ALV,
natuurlijk mits u (en wij, het bestuur) positief oordelen over hoe het tot dan toe
gelopen is.
Uw voorzitter,
M.H.G. van Zeijts
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PROGRAMMA 109e KMSV-ASSAUT
Van 20 maart t/m 22 maart 2007 zullen voor de leden en de aspirant-leden van de Koninklijke Militaire Schermvereniging (KMSV) schermwedstrijden worden gehouden op het
Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder.
Op 20 maart 2007 zullen tegelijkertijd met de schermwedstrijd van de KMSV de Nationale Militaire Kampioenschappen 2007 worden verschermd onder auspiciën van het Bureau
Internationale Militaire Sportwedstrijden (BIMS). De gecombineerde wedstrijden hebben
ieder een apart klassement. Deelnemers aan de NMK dienen zich daarvoor aan te melden
bij het eigen sportbureau.
Het programma dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid de KMSV wordt
ondersteund door het BIMS.

Het programma is als volgt samengesteld:
Dinsdag 20 maart 2007
08.00 - 08.30
08.40
09.00
15.00
19.00
19.00
Woensdag 21 maart 2007
08.30
10.30
13.00
15.00- 16.15
16.30
17.30
Donderdag 22 maart 2007
08.00 - 08.30
08.30
08.40
16.00
16.30
19.00
20.30
Pagina 4

Appèl/melden deelnemers
Opening
Aanvang degen dames, heren en aspiranten,
tevens aanvang NMK
Aanvang degen équipewedstrijden
Aanvang wedstrijd Van de Wall-schaal
Aanvang 10e Grenadiers sabelwedstrijd
Aanvang floret individueel
Aanvang degen veteranen
Aanvang sabel individueel (senioren en veteranen):
aansluitend sabel equipewedstrijden.
Algemene ledenvergadering KMSV
Demonstraties, waaronder wedstrijden geweerschermen
Receptie
Melden deelnemers aan de internationale wedstrijd
op degen
Opening
Aanvang internationale wedstrijd
Einde internationale wedstrijd
Prijsuitreiking internationale wedstrijd
Diner voor deelnemers en genodigden van de internationale degenwedstrijd.
Uitreiking van de ereprijzen KMSV, gevolgd door de
sluiting van het Assaut 2007.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DONOVAN David
DE HAAS Marijn
STIJLAART Jens
ELSINGA Jouke
KLIJNSTRA Max
DE KLEIJN Paul
BROODBAKKER Martin
VAN VEEN Tjeerd
COLOMBAROLI Messemo
BAKKER Michel
MONDT Bas
HAAGMAN Leon
VERMEULEN Frank
ZAIR Chakib
GREVENSTUK Terry
VAN DIJK Nico
PESARINI Eugenio
JANSSEN Max
PASSENIER David
PESARINI Maurizio

SC AMSTERDAM
ZAAL HEEROOMS
SCARAMOUCHE
SCARAMOUCHE
ASV VAN DEN BERG
SCARAMOUCHE
VALIANT
ALKMAARSE SV
ALKMAARSE SV
LES FAUCONS
ALKMAARSE SV
TER WEER
HOORN
SA WEZOWSKI
L.U.S.V.
DELFT FC
ZAAL HEEROOMS
VÍVÁS
DELFT FC
ZAAL HEEROOMS

1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

KARDOLUS Oscar
PLANTINGA Teun
VAN CANN Etienne
VAN MEER Philip
WATER Paul
POLAK Martijn
VRIJHEID Pascal
LI Wang Long
SCHARFF Jörn
TUYN Willem
DE WIT Ryan
WONG Chi Kwan
VAN DEN BROEK Bas
CAARLS Wouter
VAN DONGEREN Jamie
VAN DER WERFF Sietske
SMIT Evert-Jan
SNIJDEWINT Frits
VAN DUIJN Mascha
DUIJKERS André
HOEK Katinka

ZAAL KARDOLUS
PROMETHEUS
PROMETHEUS
DELFT FC
DELFT FC
SCARAMOUCHE
VALIANT
DELFT FC
DÉROPEMENT
DELFT FC
VALIANT
VALIANT
PROMETHEUS
PROMETHEUS
DÉROPEMENT
PALLÓS
PALLÓS
COURAGE
VALIANT
VALIANT
SCARAMOUCHE

Sabel Senioren
26-11-2006

Pagina 33

Degen Senioren
25-11-2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SIZOO Koen
TOL Sonja
GANEFF Stephane
VAN DER KLIP Michael
TIGCHELAAR Siebren
DE VRIES Matthijs
TREFFERS Edwin
ZORKIN Maxim
TERSCHEGGET Rudolf
VAN HEERDE George
ALBERS Christiaan
CAPPERS Wim
POPPENK Fedde
KIRKELS Laurens
KRIJGER Dave
DERNISON Marc
BOONE Kelly
KNAPE Ineke
VAN DER SCHEER Matthijs
TANYERI Naci
HEIDINGA Petra
ENGELENBURG Hairya
RODENBURG Piet
VAN DER ZEE Roland
FRIJNTS Tim
VALLEN Rosamee
PLUCINSKA Ioanna
VAN WINDEN Levy
KROON Annie
DE RIDDER Irma
VERHOOP Katharina
DE WILDE Ruby
DOS SANTOS DIAS Marli

ZAAL KARDOLUS
DES VILLIERS
ZAAL KARDOLUS
DES VILLIERS
ZAAL VERWIJLEN
PUTTEN
DES VILLIERS
ZAAL ASD ZUID
PUTTEN
RAPIER
FENCING CLUB ALMERE
SCARAMOUCHE
DELFT FC
DON QUICHOTE
K.M.S.V.
DON QUICHOTE
ZAAL KARDOLUS
RAPIER
SC AMSTERDAM
DELFT FC
SCARAMOUCHE
DES VILLIERS
A.E.W.
RAPIER
DELFT FC
DON QUICHOTE
A.E.W.
A.E.W.
D'ARTAGNAN
PALLÓS
DELFT FC
DES VILLIERS
SCARAMOUCHE

De wedstrijden, die van 20 maart t/m 22 maart 2007 worden georganiseerd,
zullen voor de leden en aspirant-leden van de KMSV als dienstverrichting
worden aangemerkt. Aan de deelnemers wordt derhalve buitengewoon verlof
verleend op grond van artikel 86 van het AMAR. Met betrekking tot het
Besluit Dienstreizen Defensie is alleen een kilometervergoeding aangaande de
heen en terugreis naar/vanaf het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den
Helder van toepassing. Verder gelden de bepalingen van de Algemene Militaire
Pensioenwet en de polisvoorwaarden van de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK).
Tevens zullen voor de bestuursleden van de KMSV maximaal 3 dagen als
dienstverrichting worden aangemerkt, ten einde de noodzakelijke
voorbereidingsactiviteiten te kunnen uitvoeren.
De deelnemers aan de wedstrijden kunnen van rijkswege worden gehuisvest
mits zij zich van tevoren hiervoor hebben aangemeld. Deelnemers dienen er
rekening mee te houden dat er tegen betaling voeding wordt verstrekt. In dit
punt worden onder deelnemers tevens begrepen de officials en
wapenhersteller(s).
Inschrijvingen voor de wedstrijden en de opgave voor voeding en huisvesting
moeten worden gezonden aan de Technische Commissie:
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 1 maart
2007 bekend gesteld te zijn.

Floret Heren Senioren
26-11-2006
1
2
3
3
5
6
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ROHLFS Matthijs
MICHAELI Yam
ASKARY Siroos
MORARU Alexander
TULEN Tristan
RIJSENBRIJ Hans

SC AMSTERDAM
SC AMSTERDAM
ALKMAARSE SV
ALKMAARSE SV
DE TROUBADOURS
ZAAL ASD ZUID
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Inschrijfformulier
voor het

109e Assaut
van de Koninklijke Militaire Schermvereniging
Het 109e Assaut wordt gehouden van dinsdag 20 t/m donderdag 22 maart 2007
op het KIM te Den Helder
Uw inschrijvingen gaarne op dit formulier, voor maandag 5 maart 2007 sturen aan:
TC KMSV: Hr. J.F. Snijdewint,
Oudemansstraat 254
2522 TC Den Haag
Tel: 06 40 50 88 83
e-mail adres: jfsnijdewint@hotmail.com
Naam:
Adres:
PC/Woonplaats.:
M/V

U schrijft in voor:
Overnachting van maandag op dinsdag

Dinsdag 20 maart 2007
Degen heren

Degen dames
Degen équipe

10e Grenadierssabelwedstrijd ( aanvang + 19.00 u)

Aspiranten Veteranen degen Van de Wall-schaal (aanvang + 19.00 u )
Ontbijt
Lunch

Warme maaltijd

Overnachting van dinsdag op woensdag

Woensdag 21 maart 2007
Floret heren

Floret dames

Sabel heren (sr. en vet.)

Uitslagen Zilveren toernooien van de KMSV 2006
Degen Dames Senioren
25-11-06
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12

TOL Sonja
KNAPE Ineke
ENGELENBURG Hairya
PLUCINSKA Joanne
BOONE Kelly
HEIDINGA Petra
VALLEN Rosamee
KROON Annie
DE RIDDER Irma
VERHOOP Katharina
DE WILDE Ruby
DOS SANTOS DIAS Marli

Floret Dames Senioren
26-11-06
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11

VAN ERVEN Saskia
SCARAMOUCHE
VAN UITERT Moniek
SCARAMOUCHE
JONGMAN Nicole
SCARAMOUCHE
SCHAAL Sontje
LES FAUCONS
TULEN Lola
DE TROUBADOURS
VAN DER MEER Danielle
ZAAL ASD ZUID
NOË Else
LA PRIME
IVANESCU-GREVENSTUK Christina L.U.S.V.
CSOTI Ottilia
TER WEER
DUNZINGER Natascha
SC AMSTERDAM
HOOIJKAAS Ingeborg
DELFT FC

Sabel Dames Senioren
26-11-2006
1
2
3
3

VAN DONGEREN Jamie
VAN DER WERFF Sietske
HOEK Katinka
VAN DUIJN Mascha

DÉROPEMENT
PALLÓS
SCARAMOUCHE
VALIANT

Sabel dames (sr. en vet.)
Sabel équipe
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Geweerschermen
Ontbijt
Lunch

Warme maaltijd

Overnachting van woensdag op donderdag

Donderdag 22 maart 2007
Int.Equipe wedstrijden.
Datum

Plaats

20 t/m 22 maart 109e Assaut
Den Helder
27 april
Amsterdam
15 juni
Weert
31 augustus
Locatie nog onbekend
5 oktober
Locatie nog onbekend
9 november
Vlb SSB Soesterberg
14 december
Locatie nog onbekend

SPK
SPK 1
SPK 2
SPK 3
SPK 4
SPK 5
SPK 6
SPK 7

Deze data zijn alle in principe onder voorbehoud.
Hou de pagina met het programma van het SPK op www.kmsv.nl dus in de
gaten!
Wij zijn naarstig op zoek naar sportlocatie waar SPK 4, 5 en 7 kunnen worden
gehouden. Heeft u op één of meer van die data een locatie ter beschikking?
Graag doorgeven aan de voorzitter van de TC, Mike Becker,
mike.becker@home.nl. De KMSV is er enorm mee geholpen!

Ontbijt
Lunch

Warme maaltijd

Ere- en Prijs uitreiking

Overnachting van donderdag op vrijdag
Handtekening:

Ondergetekende is bereid als scheidsrechter op te treden op het 109e KMSV-ASSAUT
in de week van 20 t/m 22 maart 2007.
Degen / Sabel / Floret / Geweer*

(*doorhalen hetgeen niet van toepassing is)

Naam
Straat en huisnummer
Woonplaats
Telefoon
e-mailadres

:
:
:
:
:

Handtekening
DIT ANTWOORDFORMULIER GAARNE PER OMGAANDE RETOUR
1:
Per post aan:
TC KMSV: J.F. Snijdewint
Oudemansstraat 254 - 2522 TC Den Haag
Tel: 06 40 50 88 83
2:
3:
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Per e-mail aan: jfsnijdewint@hotmail.com,
Via het formulier op de website van de KMSV: www.kmsv.nl
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AGENDA

Uitslagen van de laatste twee SPK-tournooien van 2006

ALGEMENE LEDENVERGADERING KMSV D.D. 21 MAART 2007
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SPK -5 te Soesterberg
20 0ktober 2006

SPK-6 te Arnhem
15 december 2006

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Opening

2.

Mededelingen van de voorzitter

3.

Vaststellen notulen A.L.V. d.d. 22 maart 2006

4.

Verslag Technische Commissie 2006

5.

Verslag Secretaris 2006

6.

Verslag penningmeester 2006

7.

Verslag kascontrolecommissie 2006

8.

Vaststellen balans en de staat van baten en lasten 2006

Eindresultaat Super Prestige Prestige Klassement 2006

9.

Vaststellen herziene begroting 2007 en ontwerp begroting 2008

Het klassemnet is opgemaakt uit de resulaten van de 6 wedstrijden
gehouden in 2006

10.

Verkiezing kascontrolecommissie 2007

11.

Uitreiking spelden KMSV

12.

Bestuursmutaties
Volgens het rooster treden af de penningmeester en de voorzitter TC. De
penningmeester stelt zich niet herkiesbaar. De voorzitter TC is herkiesbaar.
Het bestuur draagt als penningmeester voor: George van Heerde.
Tegenkandidaten worden verzocht zich vóór de vergadering bij de
secretaris kenbaar te maken.

13.

Rondvraag

Blaas S.
Tegel R.
Dekkers C.
Blaas B.
Oosthof J.
Snijdewint F.
Hak G.

1 Dekkers C
2 Heerde v. G
3 Snijdewint
4 Hak G
5 Tegel R.
6 Knape I (D)
7 Kamp S
8 Oosthof
8 Ector A
10 Hillen
11 Thomas V
12 Krijger D.
13 Blaas S
15 Wildenberg S
16 Schoonis B
17 Leeuwen v. K.P.C
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prominente cadetten slaagden voor “Meester op degen”
Bekende namen uit die tijd zijn; Castermans, Dicke,
Janssen, Cortenraad, Bingel en de huidige opperstalmeester van het Koninklijk Huis, Kolonel Bert Wassenaar.
Ook de civiele sector werd niet vergeten. Men zocht mij al
gauw aan als maître voor de Bredase sv. Pallas en de sv.
Beau Geste te Roosendaal.
Later heeft hij voor zijn dienstverlating nog enkele Acursussen schermassistent gegeven aan militaire sportinstructeurs van de KL en de KLu op de KMA. Helaas
kregen ze als opleiders eerder tegen- dan medewerking van
de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
(KNAS). De Bond meende de examenregels vlak voor de
examens te moeten veranderen, zelfs zonder hen hiervan in
kennis te stellen !
De schermleraren dreigden uit te sterven !!
Door dit hele verhaal zit natuurlijk verweven, dat er in de
jaren 50 tot 70 nog een respectabel aantal militaire KOS
en KOOS schermers waren. De afdelingen van de
KOOS waren bezet met honderden schermers ! Dit hield
in, dat het nodig was om via de KL, Klu en KM schermkampioenschappen, schermers op de 3 wapens te selecteren
voor de NMK van de CIMS. Anders waren er teveel !!
Iedereen werd opgetrommeld om bij de zusteronderdelen en
de NMK te jureren.
Dit was de glorietijd van het militaire schermen !!
Helaas is de situatie nu behoorlijk achterop geraakt. floret
en sabel zijn uit (te moeilijk) maar degen is gelukkig in.
Hij geeft zijn lesje nog aan de schermkring Friesland te
Leeuwarden met veel plezier, met behoorlijk veel aandacht
aan de floretjeugd !!
De maitre denkt blij en gelukkig terug aan zijn begintijd
van veel ups en later helaas in het militaire schermdeel veel
downs, zo intensief meegemaakt te mogen hebben!!
‘Schermers zijn mensen die willen vechten’. meent maitre
Mol, ‘als het niet op de loper is, dan er maar naast om te
proberen hun mooie schermsport te behouden !!!!”
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Notulen algemene ledenvergadering
d.d. 22 maart 2006

1.

Opening

2.

Mededelingen voorzitter

De voorzitter opent om 13.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder
worden de ereleden de heren Wilmink, Van Rijn en Ariaans en de leden van verdienste welkom
geheten.
De voorzitter vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden.
Foto Assaut 2000
Op verzoek van de voorzitter leest de secretaris het bericht van verhindering voor van de beschermheer van de KMSV. Drukke werkzaamheden laten het niet toe dat Prins Maurits bij een
onderdeel van het Assaut aanwezig kan zijn. Hij hoopt spoedig bij een andere gelegenheid acte
de presence te geven.
Opvolgend op dit bericht meldt de voorzitter de stand van zaken met betrekking tot het gebruik
van de Prins Bernhardmedaille. Het overleg met de staf van de Prins is gaande. De Prins zal in
ieder geval een versiersel ter beschikking stellen. Bekeken moet echter nog worden wat dit zal
zijn.
Er zijn 38 leden inclusief het bestuur aanwezig. De namen van degenen die zich voor de aanvang
van de vergadering hebben verontschuldigd worden voorgelezen: De heren Becker, Breedvelt,
Broodbakker, Castermans, Cohen, Francis, Van der Hoog, Huijstee, Von Königslow en Wertenbroek en mevrouw Hilligehekken.
De heer Francis heeft schriftelijk verzocht zijn afmelding aan de vergadering voor te dragen. De
secretaris parafraseert zijn brief. De heer Francis is goed herstellende van een knieoperatie. Wegens ziekte kon hij ook niet op de bijzondere ledenvergadering in december 2005 aanwezig zijn.
Daarom dankt hij nu de vorige voorzitter, de heer Van Rijn, voor al zijn inspanningen. De nieuwe voorzitter wenst hij een vruchtbare toekomst toe. Hij wenst voorts iedereen een sportief Assaut toe.
De voorzitter doet mededeling van de bevordering van de vicevoorzitter, de heer Van der Pijl, tot
Eerste luitenant.
De voorzitter refereert aan de inspanningen die de vorige voorzitter heeft opgestart over het onder de aandacht brengen van het belang van schermen bij defensie. Op de brieven die de heer Van
Rijn daarover heeft geschreven is door het bevoegde gezag aangegeven dat schermen niet meer
verplicht wordt gesteld bij de verschillende opleidingen. Wel is toegezegd dat de schermsport zal
worden gestimuleerd. Echter, defensie is niet bereid te investeren in de opleiding van één of meer
schermleraren. Wel wordt de mogelijkheid ondersteund om een civiele schermdocent in te huren.
De voorzitter geeft aan dat de KMSV deze ontwikkelingen in de gaten blijft houden. Ook is ook
van belang te achterhalen wie ooit heeft geschermd. Deze personen zijn vaak gedurende hun uitzendingen naar het buitenland niet meer in staat geweest te schermen. De sport kan echter nadat
betrokkenen een bureaubaan hebben, weer worden opgepakt.
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Op verzoek van de heer Mol is in de laatste Redoublement een reünie aangekondigd. Er is een
vast tijdstip georganiseerd waarop leden en oud-leden elkaar kunnen ontmoeten. De KMSV regelt
de faciliteiten daarvoor.
Het bestuur heeft dankbaar het aanbod van de heer Mol aanvaard om oud-schermers en oud maîtres te interviewen opdat boeiende schermverhalen behouden blijven. Wellicht kan dit uitgroeien tot
een vaste rubriek van de Redoublement.
De voorzitter meldt dat in de Traditiecommissie KL is gediscussieerd over emblemen en vaardigheidsbewijzen. Bekeken wordt of, en zo ja, in hoeverre, er een zekere vereenvoudiging van de emblemen en bewijzen op het uniform moet worden doorgevoerd. Het doel van de operatie is de verschillende emblemen te vervangen door spelden. De voorzitter toont de vergadering een voorbeeld
van een nieuw Meesterembleem waarover in de commissie wordt gesproken. De verwachting is
dat in het geval dit embleem wordt aanvaard dit hoogstwaarschijnlijk ook zal worden overgenomen door de KLU en de KMAR. Getwijfeld wordt of de KM dit voorstel zal overnemen. Het
bestuur verzet zich niet tegen deze ontwikkeling maar wacht de voorstellen op dit punt af. De
voorzitter memoreert dat de Gouverneur van de KMA de bevoegde instantie is die beslist over her
verkrijgen van het Meesterembleem. Aangezien de Gouverneur op dit punt niet over voldoende
expertise beschikt, heeft de KMSV aangeboden als adviseur op te treden.
Naar aanleiding van een verzoek daartoe op de vorige ALV heeft het bestuur zich gebogen over
een ontwerp van een vlag. Deze vlag kan tijdens KMSV evenementen bij de poort worden gehesen. Nadat de heer Snijdewint het ontwerp van de vlag heeft beschreven, vraagt de heer Janssen of
de naam KMSV staat uitgeschreven. Dit lijkt hem noodzakelijk uit een oogpunt van herkenbaarheid. Weinigen zullen immers weten wat KMSV betekent. De voorzitter geeft aan dat dit niet het
ge-val is. Na enige discussie over dit punt, stelt de heer Ariaans voor om het definitieve ontwerp
dat zal worden gepubliceerd op de site af te wachten. Een ieder kan dan commentaar geven. De
vergadering stemt in met het voorstel van de voorzitter om het definitieve ontwerp niet ter goedkeuring aan de ALV voor te leggen.

3.

ren, (NAS). Vanaf 1974 werd voor het eerst in Den Haag door de NAS het 1e
Andrei Spitzertournooi georganiseerd. Als een In Memoriam voor de Israelische schermleraar Andrei Spitzer, die in 1972 bij de Olympische Spelen bruut
vermoord is en in Nederland zijn opleiding had gehad van maître Abrahams en
getrouwd was met een Haags meisje, Ankie de Jong.
Later werd vanaf 1985 op de KMA het in Nederland zeer bekende Internationale Academietournooi georganiseerd, als uitgebreid vervolg van het eerder genoemde Andrei Spitzertournooi, vanaf 1986 ook voor dames en kinderen georganiseerd. In 2000 stopte deze reeks geweldige wedstrijden!
Door de hele bestuursperiode, werden er ook diverse workshops met buitenlandse leraren door maitre Mol georganiseerd, ten behoeve van het schermonderwijs
in Nederland.
n de beginjaren ’80 werd hij ook trainer/coach begeleider van de rolstoelschermers. Ze gingen naar diverse EK’s en WK’s en tot slot werd hij in 1984 benoemd tot Chef de Délegation van de Nederlandse Invaliden sportbond (NIS)
Er is zelfs met voor alle rolstoelsporters, die naar de Paralympics in Engeland gingen.
I

succes een
‘Meester- In 1981 werd hij als sport-schermleraar geplaatst op de KMA, alwaar hij tot
zijn dienstverlating in 1991 met veel plezier heeft gewerkt. Toen hij daar
examen’
gehouden . . aantrad, was het schermen een keuzesport. Schermen was niet populair.
Misschien 5% schermde. Er was dan ook al een jaar geen schermles gegeven.
Algauw heeft hij dat kunnen veranderen, zodanig dat alle 2e jaars schermles
kregen.

Vaststellen notulen ALV d.d. 15 maart 2005

Naar aanleiding van de notulen van de ALV 2005, geeft de heer Bakker aan dat hij had verzocht
om op redelijke termijn voor de aanvang van de ALV te kunnen beschikken over de financiële stukken. Het baart hem zorgen dat dit ook dit jaar niet is gebeurd. De voorzitter erkent dat de stukken
laat zijn aangeleverd. De oorzaak daarvan is dat pas kort voor de ALV de financiële verslaglegging gereed was. Hij belooft dat in de toekomst zal worden gestreefd naar een tijdige ter beschikking stelling van de stukken. Wellicht kan daarbij gedacht worden aan verzending per email. De
heer Bakker benadrukt dat het met name voor de kascontrolecommissie van belang is.
De notulen worden zonder aanmerkingen vastgesteld met dankzegging aan de secretaris.

4.

Vaststellen notulen Bijzondere Ledenvergadering 9 december 2005

5.

Verslag technische commissie 2005/2006

De notulen worden zonder op- en aanmerkingen vastgesteld met dankzegging aan de secretaris.
De voorzitter van de TC parafraseert het jaarverslag van de technische commissie. Ten gevolge
van de terugloop in het floret- en sabelschermen, heeft het bestuur besloten om het Assaut terug te
brengen tot 3 dagen in totaal.
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Er is zelfs in 1986 met succes een “Meesterexamen” gehouden, waar enkele
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schermers op het toenmalige HKGS op de
Prinses Julianakazerne. Deze club is in de
jaren ’70 opgeheven, bij gebrek aan voldoende aanwas.
Ook heeft hij toen de Afdeling Den Haag
van de KOOS opgericht. Later werd dit
samen met MVO (Min. van Oorlog) dus
een 2e militaire club in Den Haag. Deze
club heeft ook een flink aantal bestuursleden
voor de KOOS geleverd: Dick Plaizier,
Otto Bosman, Otto Grijn, Henk Crooijmans. Deze club heeft hij ruim 40 jaar getraind, tot mijn verhuizing naar Friesland
in 2002.
Ook had hij veel banden met civiele verenigingen, o.a. Zaal Abrahams, sv. Te Werve
(Shell) en de HPSV. (Haagse Politie).
Daar maître Abrahams de trainer was van de militaire schermploeg (CIMS),
kon hij daar ook al gauw aan de slag. Eerst als assistent en invaller van de gevestigde orde heren officieren van de militaire selectie, later als vaste schermer (de
KOOS schermers werden steeds belangrijker). Ook verschillende topschermers
bij de dienstplichtigen werden ingelijfd bij de militaire ploeg. Hij noemt Boudewijn Heidenrijk Jos Kars, William Mandl, Ties Feith, Hans Sauerbier, Goos
van Asselt, Laurens van Tiggele, Ferry Godhelp, Rini Engelbracht, Oscar en
Olaf Kardolus e.v.a.
Toen maître Abrahams met pensioen ging in 1966, werd Mol zijn opvolger, met
steun van enkele militaire instructeurs, Adj. v. d. Weerd, Veldwijk en Verstappen,
die toen net geslaagd waren als maître, van de KL opleiding op de KMA, maîtres
Siebrand en van Dijk in Breda. Later werd hij geassisteerd door marine leraren,
die eerst als schermer hun sporen hadden verdiend. Hij noemt een paar namen:
Theo Dijk, Willem van der Heijden en Walter Pen.
Er werden toen in die periode veel schermleraren opgeleid bij de KL en de Klu. Dit
kwam voor een deel, omdat er voldoende animo was, want op die manier kon men
als SMI/OWI in de sport blijven. Dat kon toen nog niet. Bij bevordering tot
SMI/OWI ging men de sport uit !! Ook gelukkig bij de KM door de opleiders
Aalbersberg en IJzendoorn, die op hun beurt weer waren opgeleid door een jonge
milicien nl.: Maître Piet Abrahams. Hij mocht zelfs bijtekenen ten behoeve van
de schermsport.Mol denkt, dat Piet Abrahams de grondlegger is geweest van het
schermen bij de marine na de oorlog. Nieuwe maîtres zijn dan Willem en Jan de
Wijn, Ad den Haan, Cor van Tol, Kok Peeks, Jan Mentick en Jan den Hollander
In de beginjaren ’80 zijn er door hem nog enkele opleidingen georganiseerd voor
het zgn. B-diploma.(toen militair scherminstructeur) Deelnemers waren toen o.a.
Leo Sannen, Ruud Makarawung, Piet Leering etc.).
Ook was ik actief in het bestuur van de Nederlandse Academie van SchermleraPagina 26

Ook vorig jaar zijn de SPK’s en het Zilveren Wapen toernooi georganiseerd.
De vergadering heeft geen opmerkingen over het verslag.

6.

Verslag secretaris 2005/2006

7.

Verslag penningmeester 2005/2006

De secretaris vat drie hoofdpunten uit het jaarverslag samen. Ten eerste heeft de penningmeester
weer veel werk verricht door het op orde brengen van de ledenadministratie en de financiële administratie. Ten tweede heeft de toenmalige voorzitter zich enorm ingespannen om op verschillende relevante niveaus het belang van het militaire schermen onder de aandacht te brengen. Ten
derde heeft het bestuur zijn opwachting gemaakt bij de beschermheer, Prins Maurits.
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.
De voorzitter stelt voor om de punten 7, 8 en 9 tegelijkertijd te bespreken vanwege het onlosmakelijke verband tussen het verslag van de penningmeester, de balans en de begroting.
De voorzitter geeft een toelichting bij de stukken die de financiële stand van zaken weergeven.
Alhoewel het bestuur beseft dat het eigenlijk niet kan, is er bewust voor gekozen om een niet
sluitende begroting over te leggen. Daarmee hoopt het bestuur een schrikreactie te bewerkstelligen. De financiële positie van de KMSV is namelijk niet rooskleurig. Vorig jaar is in de begroting meegenomen de post contributies die nog ontvangen moesten worden. Dit betekent dus dat
in die begroting niet de daadwerkelijke inkomsten zijn opgenomen. Daarmee ontstond eigenlijk
een vertekenend beeld van de feitelijke situatie.
Ondanks een agressief vorderingsbeleid van de penningmeester, zijn de inkomsten voor • 2969,achtergebleven. Dit bedrag betreft niet betaalde contributies over de afgelopen drie jaren. De
reden is dat leden ofwel niet willen betalen ofwel niet meer vindbaar zijn. Er is voor gekozen om
de leden die niet meer betalen af te voeren van de ledenlijst. Dit heeft geresulteerd in een terugval
van het aantal leden van 200 naar 150.
De heer Van Heerde verifieert of het gelet op de achtergebleven inkomsten juist is dat over het
jaar 2005 een verlies is geleden van • 413,-.De penningmeester bevestigt dit. Daarbij verwijst hij
voor een gedetailleerde verklaring van de financiële stand van zaken naar zijn uitvoerige financieel verslag 2005 dat kort voor de vergadering is uitgereikt.
De voorzitter merkt op dat de komende jaren in de begroting bij het onderwerp contributies alleen die bedragen worden vermeld die daadwerkelijk zijn ontvangen. De vooruit ontvangen contributies worden als schuld in de balans opgenomen.
Het bestuur hanteert vanaf heden de stelregel dat 10% van de te verwachten inkomsten aan lidmaatschapsgeld en donaties niet kan worden geïnd. Dit bedrag moet dus worden afgeschreven.
De heer Bakker vindt het vreemd om bij voorbaat uit te gaan van wanbetaling door 10% van het
ledenbestand. De heer Ariaans is van mening dat het goed is om van de realiteit uit te gaan. Deze regel is namelijk gebaseerd op ervaring, aldus de voorzitter. Het zorgelijke is wel dat toepassing van deze regel wel een gat in de begroting oplevert.
Uitgaande van de stukken is het vooruitzicht dat de KMSV de komende jaren geen sluitende
begroting kan presenteren, tenzij er iets verandert. Er zijn drie mogelijkheden om de begroting
sluitend te krijgen:
1.
meer leden en donateurs werven;
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2.
3.

het uitgavenpatroon aanpakken;
de contributie verhogen.

ad 1. De vraag is of het realistisch is om meer leden te werven. De afgelopen jaren is het ledental
alleen maar achteruit gegaan.
ad. 2. Bij het beoordelen van elk van de uitgavenposten, komt het bestuur tot de conclusie dat er
weinig te verminderen valt. Het beleid van het bestuur is er op gericht om zoveel mogelijk kosten
te laten financieren uit verschillende potjes. Dit geldt bijvoorbeeld in het bijzonder voor de kosten
die moeten worden gemaakt voor het Assaut. De heer Dekkers vraagt of geen subsidie kan
worden verkregen. De voorzitter verzekert de vergadering dat alle mogelijke potjes worden
aangesproken.
Kostenverminderend kan bijvoorbeeld wel zijn het digitaal ter beschikking stellen van de
Redoublement. Maar het bestuur beseft terdege dat velen een Redoublement op papier prefereren.
ad. 3. Het bestuur is geen voorstander van het verhogen van de contributie omdat vorig jaar al een
verhoging is doorgevoerd. Indien we dit jaar weer een verhoging doorvoeren, haken misschien de
slapende leden af. De heer Kamp acht het niet verhogen van de contributie een aardig gebaar,
maar constateert dat een contributieverhoging wellicht onontkoombaar is. Hij stelt voor daar dan
niet voor terug te deinzen. De voorzitter wil dit jaar liever niet de contributie verhogen maar sluit
dat voor volgend jaar niet uit.
Alles overziende heeft de KMSV een probleem. Uit de begroting 2006 kan worden opgemaakt dat
het verwachte verlies over 2006/2007 maximaal € 900 bedraagt. Het bestuur kan alleen garanderen dat de KMSV niet meer zal verliezen. Indien we een verlies lijden, zal het vermogen, zijnde
• 8000,- , worden aangesproken. De heer Molenaar uit zijn zorgen met betrekking tot het interen
op het vermogen. De voorzitter geeft aan dat het bestuur een oplossing daarvoor zal proberen te
zoeken.
De heer Bakker vraagt wat de kascontrolecommissie concludeert op basis van de beoordeelde
stukken. Het oordeel van deze commissie is relevant alvorens te kunnen instemmen met de
overgelegde financiële verslaglegging en begroting. De voorzitter besluit om de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Speth en De Vos hun verslag te laten doen. De kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd. De schriftelijke verslaglegging stemt
overeen met de overgelegde boekhouding. De kascontrolecommissie adviseert de vergadering in te
stemmen met de afschrijving van de oninbare contributies en donaties. Voorts wordt geadviseerd
om het aantal rekeningen te minimaliseren.
Nadat de kascontrolecommissie verslag heeft gedaan van hun bevindingen, wordt de discussie
voortgezet.
De voorzitter kan ook nog iets positiefs melden. Veel leden hebben in 2005 al betaald voor 2006.
De heer Van Heerde stelt voor om degenen die tevens KNAS lid zijn ruim voor het nieuwe jaar te
verzoeken om hun contributie voor half december te betalen onder de dreiging dat bij niet betalen
deze personen als lid worden afgevoerd bij de KNAS. Daarmee wordt voorkomen dat de KMSV
wordt opgezadeld met de kosten van het KNAS lidmaatschap van een uiteindelijk niet betalend
lid. De penningmeester geeft aan hier bij de inning van de contributie al rekening mee te hebben
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Maitre Mol, ‘n heel schermleven . . . .
Adriaan Herman MOL, geboren 18-04-1936 te
Utrecht. Na de lagere school in Eindhoven en
middelbare school in Rijswijk (Z-H) gaat hij
naar het Centraal Instituut voor de Opleiding
van Sportleiders (CIOS) te Overveen.

O

pgeleid in de periode 1953-1955
tot algemeen sportleider (met
aantekening zwemmen/waterpolo) en
met de specialisaties volleybal, sportmassage en schermen door o.a. de maîtres
Bram Abrahams en Jean Vandervoodt.
Als 19-jarige in november in dienst gegaan (lichting 55-6) bij het 3e depôt Infanterie in Roermond. Alle vooropgeleiden met Sportacademie en CIOS gingen
naar Infanterie opleidingen, om resp. sportofficier of sportinstructeur te worden.
Hij hoorde toen voor het eerst van de KOS en de KOOS. Met het Kerstverlof
stapte hij op zijn fiets en meldde zich aan bij ene Adj. Verschoor wonende in de
Keizerstraat 71 te Scheveningen. Hij schreef hem in als “Kunstlievend lid”, zolang hij nog geen onderofficier was. Toen hij enkele weken later de lidmaatschapskaart op zijn strozak vond, was hij ontzettend blij en verrast. Er zat nl. ook een
programmaboekje bij, dat hem informeerde, dat hij ook als “kunstlievend lid”
recht had op buitengewoon verlof, om aan dit wapenfeest deel te nemen. Zelfs
met een vrij vervoer erbij !!! Zijn toenmalige CC was gelukkig erg sportief en
gaf hem vrij.
Zijn 1e zgn. Wapenfeest van de KOOS in de Haagse Dierentuin in februari
1956 was voor hem als rekruut (kraagje dicht) een hele belevenis. Hij weet nog,
dat Prinses Irene op bezoek kwam en dat er een enorme feestavond was met
een dansorkest. Daar hij al schermleraar was, mocht ik meteen met de Hoofdafdeling B meedoen. Later bleek, dat er ook een Hoofdafdeling A (schermleraren)
was, maar die waren er toen nauwelijks. Pas jaren later werd deze leemte gelukkig gevuld met de militaire schermopleiding tot scherminstructeur op de KMA.
door de maîtres Siebrand en van Dijk. Ook zag hij voor het eerst geweerschermen.
Na de kaderschool Infanterie (KSI) in Den Bosch en de militaire sportschool
SMLO te Hooghalen als sportinstructeur geplaatst in Assen, op verzoek van
de aldaar schermende officieren. Aangezien hij daar zijn ei niet echt kwijt kon
als schermleraar, is hij op zijn verzoek in december 1956 overgeplaatst naar Den
Haag.
Aldaar kwam hij via zijn maître Abrahams al gauw in contact met het militaire
schermen. Hij werd verzocht maître Piet Abrahams (zoon van) en Adjudant
Vijlbrief te gaan assisteren bij KOS-Haag. Een zeer actieve en sterke club
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gehouden door de acceptgiro eerder dan aan degenen die niet KNAS lid zijn via de KMSV te
versturen.

Onze Nestor is heengegaan
Overgenomen uit het ”KOS-gebeuren” nr. 2 /1973

Op1 april j.l. overleed plotseling, ons oudste lid/donateur, de welhaast legendarische
Schout-bij-Nacht b.d. Dirk Scalongne, die al schermde voor de KOS bestond, de oprichting van de
ls sabreur was hij een der beste schermers van zijn tijd, waardoor hij zich
KOS heeft
met
succes kon meten met grote Europese kampioenen als Doorman en
mee geA.E.W. de Jong, en die dan ook talrijke malen Nederland en/of de KOS op intermaakt en
nationale toernooien en Olympische Spelen heeft vertegenwoordigd.
korte tijd
hoofdbe- Behalve dat hij een vooraanstaand schermer was bekleedde hij belangrijke funcstuurslid is ties, zoals voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart en Lid van het Hoog
geweest. Militair Gerechtshof in Nederlands-Indië, terwijl hij de maritieme historie blij-

A

De heer Bakker informeert naar de noodzaak tot opheffing van het Scalongnefonds. Hij vraagt
of de reden waarom dit fonds is opgericht niet meer opgeld doet. Op basis van de grondslag voor
het oprichten van dit fonds kan worden bepaald of dit fonds kan worden opgeheven en of de
familie daarover niet dient te worden ingelicht. De voorzitter belooft dit binnen het bestuur te
bespreken en daarvan de heer Bakker op de hoogte te stellen.

8.

Vaststellen balans en staat van baten en lasten 2005

9.

Vaststellen begroting 2006/2007

10.

Verslag kascontrolecommissie 2005/2006

11.

Verkiezing kascontrolecommissie 2006/2007

12.

Uitreiking spelden

vend zal ingaan als de éérste Nederlandse onderzeebootcommandant op HR.
Ms. O I, als zodanig de werkelijke pionier van onze Onderzeedienst.

Na de discussie die is weergegeven onder punt 7 wordt de balans geakkordeerd.

Hoewel door langverblijven overzee niet constant KOS-lid gebleven, droeg hij de
KOS steeds in zijn hart mee. Reeds slecht ter been en met afnemend gezichtsvermogen bezocht hij destijds het 65-jarig jubileum, dat de KOS in het nu omstreden
KURHAUS te Scheveningen in 1962 hield. De daarop volgende jaren zond hij
steeds verontschuldigingen, omdat hij de wapenfeesten niet meer persoonlijk kon
bijwonen, ook al vanwege zijn algemene gezondheidstoestand. Doch op ondubbelzinnige wijze toonde hij zijn genegenheid en toewijding voor onze KOS in talloze brieven en vele, soms vorstelijke bijdragen om onze evenementen in stand te
houden. Zo besloot het hoofdbestuur aan het jubileumfonds de naam ”ScalogneFonds” te geven, welk fonds een grote bijdrage leverde, aanvullend door talloze
schenkingen van leden en donateurs, aan de viering van het jongste 75-jarig
bestaan. Moge dit fonds weer aangroeien en de naam die het draagt eer aandoen
door voor het 80-jarig jubileum in 1977 de jubileumcommissie weer met een flink
bedrag te kunnen steunen.

Na de discussie die is weergegeven onder punt 7 wordt de herzien begroting geakkordeerd.

Op zijn 90ste verjaardag bezocht een ere-delegatie van de KOS, bestaande uit
onze Ere-leden, Luitenant-Generaal Mr. J.D. Schepers, Kolonel H.D.
Scherpenhuyzen en onze toenmalige vice-voorzitter, Kapitein ter Zee(A) J.H.
van de Wall de – door vele tientallen, o.m. de Vlagofficier Personeel van de
Koninklijke Marine bezochte – receptie, waardoor de jubilaris zeer was aangedaan en hij zich weer geheel in zijn schermleven verplaatste.
Zijn algemene verdienste voor de KOS werd in1972 gehonoreerd door het uitreiken van de gouden KOS-Ere-medaille ter gelegenheid van het 75-jarig KOSbestaan.
Met Schout-bij Nacht Scalongne, die als 93-jarige onze gelederen verliet, verloren
wij niet alleen onze Nestor, doch ook een voorbeeld van een KOS-man in hart en
nieren.
Moge de KOS in staat zijn er zo, onder de huidige jongeren, nog vellen voort brengen.

J.H. van de Wall.
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De heer Van Rijn roept de leden op om niet alleen het bestuur op te zadelen met het zoeken naar
oplossingen. De leden kunnen actiever zijn in het werven van nieuwe leden. Het is van belang
dat de leden meedenken in het ontwikkelen van een systeem om leden te werven en wellicht
oudleden te volgen.

Het verslag van de kascontrolecommissie is tijdens de discussie zoals verwoord onder punt 7
voorgelezen opdat de vergadering met inachtneming van hun bevindingen de discussie kan voeren en een oordeel kan vormen over de financiële stand van zaken. Voor een parafrasering van dit
verslag wordt naar punt 7 verwezen.
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financiële beleid van 2005.
De voorzitter dankt de heren Speth en De Vos van de kascontrolecommissie 2005/2006 voor hun
inspanningen. Het huidige lid de heer De Vos wordt voorzitter van de kascontrolecommissie
2006/2007. De heer Bakker wordt lid van deze commissie en de heer Van Heerde wordt reservelid.
Ook dit jaar verwelkomt de KMSV weer een aantal jubilarissen die in aanmerking komen voor
de daarbij behorende eretekenen:
De heer A.H. Mol
De heer M.J.E.M. Wilmink

KMSV-speld in goud 50 jaar lidmaatschap
KMSV-speld in goud 50 jaar lidmaatschap

De voorzitter memoreert het belang van de duur van het lidmaatschap en feliciteert de
jubilarissen. De gouden erespeld voor de heer Mol wordt met genoegen aan hem uitgereikt. Aan
de partner van de heer Mol worden bloemen overhandigd.
De heer Balemans vraagt het woord om de heer Mol, een goede vriend van hem, toe te spreken.
Nadat hij lovende woorden heeft uitgesproken, overhandigt hij aan de heer Mol een fles wijn.

13.

Bestuursmutaties

De voorzitter meldt dat de heer Beekhuizen aftreedt als voorzitter TC en het bestuur gaat verlaPagina 13

ten. De voorzitter memoreert de vele werkzaamheden die de heer Beekhuizen als voorzitter TC
heeft verricht en overhandigt hem een cadeaubon.
De voorzitter meldt dat de heer Becker bereid is om de plaats van voorzitter TC op zich te nemen. Alvorens hij deze functie kan aanvaarden, dient hij toestemming te ontvangen van zijn commandant, de heer Spreij. Deze toestemming is nog niet gegeven wegens de ongewisheid die bezuinigingen op de instructeurcapaciteit met zich gaan brengen. Het voorzitterschap brengt namelijk
met zich dat enige dagen per jaar aan KMSV taken besteed moet worden. De vergadering stemt
in met het voorstel van de voorzitter om de heer Becker als voorzitter TC te benoemen op het moment dat de toestemming wordt verkregen.
De voorzitter roept een ieder op om de technische commissie te ondersteunen. Indien er kandidaten
zijn, helpt dat wellicht om toestemming voor de heer Becker te krijgen omdat het werk dan meer
gespreid kan worden.
De voorzitter deelt mee dat volgend jaar de heer Bel als penningmeester aftreedt. Alle leden worden verzocht mee te denken over een opvolger.

14.

Rondvraag

De heer Molenaar vraagt of het bestuur is geraadpleegd door de Traditiecommissie over het ontwerp van een schermembleem. De voorzitter vertelt dat hij bij toeval kennis heeft genomen van de
plannen van de Traditiecommissie. Hij houdt de vinger aan de pols en zal het embleem aan de heer
Molenaar mailen.
De heer Janssen meldt dat de Marinekazerne te Amsterdam ook beschikbaar is voor een Assaut.
De heer Molenaar dringt aan op meer publicitaire acties over het schermen. Hij refereert aan een
artikel over Mike Becker. De vicevoorzitter geeft aan dat op dit punt tevergeefs al veel acties
worden ondernomen, maar dat het bestuur zal blijven proberen artikelen gepubliceerd te krijgen.
De heer Kamp verwondert zich over het feit dat op het KIM en de KMA geen maîtres aanwezig
zijn en op de KMS zelfs twee maîtres rondlopen. Ondanks dat laatste zijn er op het Assaut geen
KMS’ers aanwezig. De heer Ariaans weet dat de oorzaak is gelegen in de opbouw van de opleiding. Daardoor konden geen KMS’ers naar het Assaut komen. De voorzitter vult aan dat de
KMSV daarop geen invloed kan uitoefenen. Bovendien refereert hij aan de visie van het bevoegd
gezag dat heeft aangegeven geen opleidingen voor maîtres te willen faciliteren.
Mevrouw Van Hulst heeft zelfs de ervaring dat de wens om scherminstructeur te worden, wordt
tegengewerkt. De voorzitter vraagt haar daar buiten de vergadering om over te informeren.
De heer Speth merkt op dat er wel veel schermleraren zijn, maar geen materiaal. De heer Janssen
bevestigt dat hij ook geen materiaal ontvangt. En dan is het moeilijk les geven.
De heer Van Heerde bedankt het bestuur voor al het werk dat ze het afgelopen jaar weer hebben
verzet.
De voorzitter sluit de vergadering om 14.55 uur met dankzegging aan de leden voor hun inbreng.

Ereleden, Leden van Verdienste en Jubileumboek
Sommige leden blijken onaangenaam verrast door het niet (meer) vermelden van
overleden ereleden en leden van verdienste. Daarom is het goed uit te leggen welk
principe we
at is dat we deze leden, na hun overlijden, nog gedurende een jaar blijven
daarvoor
opnemen in de lijst, op de laatste bladzijde van Redoublement, en wel
hanteren. met een kruis erachter. Dat zelfde geldt voor de website. Daarna komen ze op
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die lijst niet meer voor.
Dat wil natuurlijk geenszins zeggen dat we hen vergeten zijn!

Onze vereniging bestaat binnenkort 110 jaar. In de loop van dat lange bestaan
zijn er vele dozijnen ereleden en leden van verdienste geweest. Van velen is de
naam niet eens meer te achterhalen. We willen en kunnen die complete lijst niet
in Redoublement opnemen. Een goede en juiste plaats voor al deze coryfeeën
van ons militaire schermen is in een jubileumboek. Er zal dan nog heel wat
speurwerk in gaan zitten om die lijst compleet maken, als dat al lukt. Vooruitlopend op zo’n jubileumboek zou de speurder er alvast een artikel over kunnen
schrijven in een volgende editie van Redoublement. Is er iemand van U, onze
leden, die daarvoor de armen uit de mouwen wil steken? We kunnen daarvoor
het, inmiddels door Ed Bakker, Otto Grijn en Frits Snijdewint geordende en
gedocumenteerde archief, dat zich bevindt op de KMA te Breda, ter beschikking stellen.
Dat roept gelijk de vraag op wanneer er weer een jubileumboek zou moeten komen. Het jubileumboek 100
jaar is eigenlijk voor enige tijd nog wel het standaardwerk voor het militaire schermen, en daarom hebben
we geen initiatief genomen voor een boek over 110
jaar KMSV. Misschien is 125 jaar een mooi
ijkpunt voor een volgend groots jubileumboek. Dat is al over 15 jaar. Het is goed
als u nu al bij uzelf te rade gaat of u
daaraan zou willen meewerken.
Redoublement en de website zijn dan mooie
plaatsen om tussentijdse vondsten al op te zetten,
zonder dat dit afbreuk doet aan het later te
verschijnen Jubileumboek. Wie durft?

Het Bestuur

0-0-0-0-0-0-0-0
0-0-0-0
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gewoon uw goede of ludieke idee-ën ventileren aan een bestuurslid. Gelukkiger zijn er onder u die
een of meer van deze bijdra-gen leveren, maar het kunnen er meer zijn. Sommigen hebben in het
verle-den zelfs een fors bedrag aan de KMSV geschonken om er een fonds van te maken met een
specifieke bestemming. Zo kennen we het Scalongnefonds, bestemd voor Assauts en jubilea en
het Van Kregtenfonds, bestemd voor het uitreiken van eremetaal voor langdurig, trouw lidmaatschap.

Het systeem
Ik ga nu verder met het betoog van mijn vorige artikel. Dat ging over het bedenken, opzetten en
instandhouden van een systeem om oud-schermers na verloop van tijd terug te vinden en weer op
de loper te krijgen. Om te beginnen is het handig als u dat artikel weer eens helemaal naleest; dan
hoef ik het niet te herhalen. Ik eindigde dat stukje met de opmerking dat zo’n structuur, concept of
model, wil het succes hebben, niet kan worden gerund op de janboerenfluitjesmanier. Daar moet
enig systeem achter zitten; dat mag niet louter van toevalligheden afhangen.
Het bestuur is nu bezig te inventariseren, gebruikmakend van de medewerking van enthousiaste
adspiranten en de besturen van de cadetten- en adelborsten-schermverenigingen, wie er op het KIM
en de KMA ooit hebben geschermd. Als startpunt hopen we die collega’s (en deels oud-collega’s)
te kunnen opsporen en weer op de loper en bij de KMSV uit te nodigen.
Het systeem in bedrijf zou er dus uit kunnen bestaan dat de KMSV een tracé bijhoudt van alle
schermers in de loop der tijd, om dan te kunnen bepalen wat het moment is zo’n ‘verloren’ schermer terug te vinden en weer te benaderen. Zo’n systeem is er nog niet. Het lijkt relatief simpel om
dat op te zetten, maar het vergt wel een voortdurende toewijding van het bestuur, ja eigenlijk van
vele elkaar voortdurend opvolgende besturen, om zo’n overzicht bij te houden, te actualiseren en
aan de hand daarvan steeds op het juiste moment actie te voeren, en dit alles zonder de steun van
het defensie personeelssysteem, want dat mag natuurlijk niet. Een begin bij KMA en KIM is
mooi, maar het is duidelijk dat lang niet al onze schermers daar vandaan komen. Aan u de vraag:
hoe vinden we die anderen?
Op de KMS wordt de laatste jaren ook actief geschermd. Is dat omdat de KL-leiding ervan overtuigd is dat ze zo betere militairen maakt? Namelijk door jongelui te leren schermen, met alles
wat daar aan instelling, toewijding, hoffelijkheid, enzovoorts, bij hoort?! Of is het alleen maar
door de toevallige plaatsing van een aantal enthousiaste commandanten met nog enthousiastere
maîtres als Sannen, Becker, Schoonis en Ector? Daar ben ik nog niet gerust op. Ook is het bijhouden van oud-adspiranten van de KMS lastiger dan van KIM en KMA. Hoe gaan we dat doen?
Nog lastiger is hoe tracé te houden van onderofficieren van de KM (vloot vooral) en de KLU, die
immers in hun opleiding in het geheel niet leren schermen. Vóór je hen kunt gaan traceren moet dat
eerst zin hebben en moeten we ze dus als aspirant op de loper lokken en leren schermen. Hoe?
Welnu, in deze twee afleveringen heb ik het systeem geschetst, aangegeven dat we zijn begonnen
met de inventarisatie bij KIM en KMA, maar dat we nog heel wat ‘heilige dagen’ (voor niet KMmensen: ‘witte vlekken’) hebben op te vullen. Dat kan het bestuur niet alleen en daarvoor roep ik
uw aller hulp in. Nogmaals, instandhouden van ons schermen houdt meer in dan de tijd die past
tussen het schermsaluut en de overwinningshanddruk van een schermpartij. Ideeën zijn welkom.

Egmond van Rijn - Oud voorzitter KMSV
Adviseur bestuur KMSV
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Jaarverslag Koninklijke Militaire Schermvereniging 2006
Gedurende het 11e verenigingsjaar van de KMSV is het bestuur vijf keer bijeen
geweest. Een belangrijk punt van aandacht bleef de financiële positie van de
vereniging. De penningmeester heeft de leden en donateurs indringend
gevraagd
it heeft geleid tot een verbetering van de financiële positie van de vereni
hun bijdraging. Wel behoeven zowel de omvang van het ledenbestand als de finangen te ciële situatie van de vereniging voortdurende aandacht. Een oproep van de voorbetalen. zitter aan de leden om mee te denken over oplossingen om de financiële positie
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te verbeteren heeft slechts één reactie opgeleverd.

Een punt van voortdurende zorg blijft de aanwas van nieuwe leden. Met het
oog op het werven van nieuwe leden wordt geprobeerd de namen van (oud)leden
en (oud)bestuursleden van de schermverenigingen van de KMA en het KIM te
achterhalen. Verder zijn er verschillende nieuwe leden bijgekomen. Daar staat
tegenover dat er ook veel leden hebben opgezegd. De reden is meestal dat deze
leden geen binding meer voelen met het schermen in het algemeen.
De voorzitter heeft veel inspanningen moeten verrichten om Mike Becker beschikbaar te krijgen als voorzitter TC. Dit is pas eind 2006 gelukt.
Het Assaut heeft weer een prominente plaats ingenomen in de verenigingsactiviteiten. Het 108e Assaut werd gehouden van 21 tot en met 23 maart 2006.
Naar aanleiding van onvolkomenheden die het bestuur tijdens het Assaut 2006
heeft geconstateerd, is het draaiboek van dit evenement grondig geëvalueerd en
aangepast opdat de organisatie van het eerstkomende Assaut beter verloopt.
Daarbij staat voorop dat er veel geschermd wordt maar ook alle leden in de gelegenheid worden gesteld sociale activiteiten bij te wonen. Martin Ariaans en
Gerrit Beekhuizen hebben een constructieve bijdrage geleverd aan het aanpassen van het draaiboek.
Het bestuur heeft ook in voorbereiding een draaiboek voor de Zilveren Wapens.
Bijzondere waardering geniet de inzet van Gerrit Beekhuizen. Ondanks het feit
dat hij geen voorzitter TC is en niet langer deel uitmaakt van het bestuur, konden mede door zijn toedoen ook dit jaar weer een aantal SPK’s worden verschermd.
Het bestuur heeft naar wegen gezocht om de militaire aandacht voor het schermen in het algemeen en de positie van de KMSV in het bijzonder te verstevigen.
Daartoe heeft het bestuur bij wijze van proef besloten om het Assaut 2007 op
een iets andere wijze te organiseren. De degenwedstrijd van de KMSV zal worden gecombineerd met de Nationale Militaire Kampioenschappen. De organisatie is in handen van zowel de KMSV als het Bureau Internationale Militaire
Sport (BIMS) van Defensie. Ook de internationale wedstrijd zal gezamenlijk
worden verzorgd.
Het bestuur heeft zich ingespannen voor het behoud van een nationale militaire
schermploeg. Daartoe zijn contacten geweest met het BIMS. De reactie is dat
Pagina 15

er alleen dan ruimte is voor een militaire schermploeg, indien deze van voldoende
niveau is. Daarvan is thans niet gebleken. Het niveau zal jaarlijks worden
bekeken.
In 2007 bestaat de KMSV met de voorlopers KOS en KOOS 110 jaar. Het bestuur beraadt zich over mogelijke festiviteiten. De mogelijkheden worden echter
ernstig beperkt door de financiële positie van de vereniging.
Erik Bel heeft op de laatste ALV te kennen gegeven zich niet meer beschikbaar te
willen stellen als penningmeester. Zijn terugtreden is versneld wegens zijn uitzending naar Bosnië begin januari 2007. Op de oproep op de website om het penningmeesterschap waar te nemen is slechts één reactie gekomen en wel van George
van Heerde. Hij zal de taken van Erik Bel tot de ALV in maart 2007 waarnemen.

Reünie 2007
Het bestuur vindt het belangrijk dat er een moment is waarop de leden en dona-teurs
van de KMSV elkaar kunnen ontmoeten. Dit geldt zeker in 2007, het jaar waarin de
KMSV met
et bestuur beraadt zich nog over mogelijke activiteiten die dit gebeuren
de voorloluister kunnen bijzetten. In ieder geval vindt het bestuur het belangrijk de
pers KOS en leden en donateurs op te roepen om op 21 maart 2007 om 15.00 uur naar de AlKOOS 110 gemene ledenvergadering te komen. Aansluitend is er in ieder geval een receptie.
jaar bestaat. Het bestuur hoopt dat alle leden en donateurs aanwezig willen en kunnen zijn.
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Dit geldt natuurlijk ook voor degenen die niet in de gelegenheid zijn de ALV bij
te wonen. Deze receptie begint om 17.30 uur. De leden en donateurs worden ook
uitgenodigd om ‘s avonds bij het diner aanwezig te zijn. En voor degenen die de
gezelligheid in de avond willen voortzetten, bestaat de mogelijkheid om te overnachten. U wordt wel verzocht uw aanwezigheid bij het diner en uw wens om
te blijven overnachten op het invulformulier dat u in deze Redoublement vindt,
in te vullen. Ook via de site kunt u zich hiervoor aanmelden!

Het bestuur heeft een ontwerp van een clubvlag op de website gepubliceerd. Gelet
op de financiële positie van de vereniging wordt vooralsnog geen vlag besteld.
Het bestuur heeft opdracht gegeven de KMSV mars op CD te laten zetten.
De verantwoordelijkheid voor het toekennen van het meesterembleem ligt bij de
gouverneur van de KMA. Het bestuur is voornemens de gouverneur te vragen
een adviserende taak te krijgen bij de toekenning van dit embleem. Daarvoor is
van belang dat de eisen die aan de toekenning van dit embleem gesteld moeten
worden goed worden beschreven. Wegens een onvolledige bemensing van de TC
zijn op dit gebied geen vorderingen gemaakt.
De Redoublement is wegens een communicatiestoornis één keer verschenen.
Het afgelopen jaar zijn de leden Abrahams, Bronsdijk en Meijer, laatstgenoemde
recent lid geworden van onze vereniging, ons ontvallen.

De secretaris,
Ineke Knape

Naar een systeem voor het instandhouden van het
schermersbestand
Reacties
In de vorige editie van Redoublement heb ik, in mijn afscheidsstuk als voorzitter, aangegeven hoe ik de toekomst zag van het militaire schermen in een organisatie die voortdurend operationeel wordt ingezet. Daarop heb ik helaas geen enkele reactie gehad. Dat ligt
aan mij, want ik heb wel geappelleerd aan uw denkkracht, maar gezegd dat u er nog
nader over zou worden benaderd. U mag daarom dit vervolgartikel beschouwen als die
volgende benadering en daar ook op reageren. Ik vind namelijk dat het onvoldoende is als
u slechts door ons de lopers laat leggen, erop stapt om uw partijtjes te trekken en vervolgens, al dan niet beladen met prijzen en hoe dan ook met nieuwe schermervaring, weer
naar huis reist. U bent ook medeverantwoordelijk voor het instandhouden van onze
mooie sport en daar wil ik u op aanspreken.

Uw bijdragen aan het instandhouden van het schermen
Dat kan op veel manieren: deel gaan uitmaken van het bestuur (we hebben nog een vacature voor u bij de TC en over een jaar als penningmeester; maar u hoeft geen vacatures af
te wachten om u kandidaat te stellen!), anderen in uw omgeving interesseren voor
de schermsport, het schermen stimuleren bij uw eenheid (ook varend, ook op uitzending,
ook in samenwerking met locale schermclubs), ons goed op de hoogte houden van uw
adres en uw plaatsing en trouw uw contributie betalen, oud-schermers (die tijdelijk gestopt zijn vanwege gezin, operationeel werk of wat anders) terugvinden en bij in de KMSV
betrekken, artikelen schrijven voor Redoublement of voor publicatie op de website of
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Herziene
Ontwerp
Begroting 2007
Begroting 2008
Inkomsten
Uitgaven
Inkomsten
Uitgaven
Inkomsten
Contributie leden
2.592,00 81
2.400,00
KNAS contributies
800,00 20
720,00
Donaties
918,00 34
810,00
Rente baten v. Kregten fonds
200,00
200,00
Rente baten Scalogne fonds
50,00
50,00
Totale inkomsten
Resultaat

4.560,00
55,00

Financieel verslag boekjaar 2006
van de Koninklijke Militaire Schermvereniging
75
18
30

4.180,00
30,00

Jaarverslag Technische Commissie KMSV 2006

H

et 108e Assaut, gehouden van 21 t/m 23 maart 2006 vond plaats op de Koninklijke Militaire
Aca-demie te Breda. Winnaar op degen werd Paul van den Berg. Op equipe degen werd de
Koninklijke Marine winnaar (v.d. Klip, v Rijn, Dekkers). In de strijd om de Van der Wallschaal
wisten de as-piranten sinds 1997 weer eens de volle winst naar zich toe te halen (Krijger, Hillen,
Wildenberg en de Vries). De 10e Grenadierssabel werd dit jaar gewonnen door Egmond van Rijn.
Daniël Nivard werd winnaar op floret, George van Heerde zegevierde bij de degen-veteranen en
op sabel was Wim Speth de ware kampioen.
Voor het Internationaal toernooi waren wij samen met de BIMS gastheer voor de equipes van Polen, Noorwegen en Hongarije. Een jeugdteam van de Nationale Selectie en twee equipes van de
KMSV completeerden het deelnemersveld. Polen werd winnaar gevolgd door Noorwegen, Hongarije, KMSV-1, Nat. Jeugdselectie en KMSV-2.
Bas Verwijlen, ons kersverse DTS-lid (Defensie Topsport Selectie) werd individueel kampioen: hij
versloeg in een barrage de Noor Torkildsen.
Het Zilveren Toernooi werd dit jaar op 25 en 26 november georganiseerd op de Van Ghent-kazerne te Rotterdam.
Winnaars:
degen Heren: Koen Sizoo
degen Dames: Sonja Tol
sabel Heren: Oscar Kardolus
sabel Dames: Jamie van Dongeren
floret Heren: Mathijs Rohlfs
floret Dames: Saskia van Erven
De SPK (Super Prestige Klassement) wedstrijden werden in 2006 over 6 schermdagen afgewerkt.
De winnaars: Categorie Dames:
Ineke Knape
Categorie Heren:
Cees Dekkers
Categorie 50+:
Cees Dekkers
Categorie Aspiranten: Wander Hillen
Gerrit Beekhuizen
Wnd VrzTC
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Het financiële jaar 2006 is voor de KMSV ondanks de sombere verwachtingen op het
vorige Assaut in maart vorig jaar toch nog positief geweest. Er is een batig saldo gerealiseerd van 177,46 Euro. De uitgaven voor het jaar 2006 vielen mee ondanks enkele tegene Zilveren wapens gaven een negatief saldo vanwege een lagere opkomst
slagen ten
dan verwacht. De kosten van de website zijn hoger dan begroot mede
opzichte doordat de begin 2005 aangevraagde wijziging van het abonnement bij Planet
van de be- Internet nog steeds niet is afgehandeld. De uitgaven voor contributies KNAS
groting. zouden geheel gecompenseerd moeten worden door de betalingen door leden,

D

maar dit blijkt niet het geval. Elk jaar blijven enkele verschuldigde contributies
onbetaald. Daarom zal vanaf heden het KNAS lidmaatschap worden beëindigd als de betaling niet tijdig binnen is. De financiële positie van de KMSV
laat niet toe dat het risico van niet betalen ten laste van de vereniging komt.
De kosten van het Assaut zijn hoger dan verwacht, echter er wordt nog een financiële bijdrage van de BIMS verwacht voor 2006.
Het positief saldo is met name te danken aan het verschijnen van slechts een
Redoublement terwijl in de begroting op twee nummers was gerekend. Verder
zijn er nabetalingen binnengehaald ten bedrage van ongeveer 200 euro. Ook een
belangrijke bijdrage wordt gevormd door lagere reiskosten van bestuursleden.
Niet dat er minder is vergaderd, maar er is minder gedeclareerd.

Algemene beschouwing

Momenteel gaat het financieel beter met de KMSV dan in 2003 en 2004 en na
de rigoureuze afschrijving van niet te innen contributies en donaties over voorgaande jaren in 2005. Maar we zullen onze vereniging danig moeten gaan ondersteunen, daar de kosten in de toekomst voor de KMSV zeker zullen stijgen.
Niet alleen door prijsverhogingen, maar ook omdat Defensie steeds meer op de
kleintjes gaat letten en lokaties niet zomaar meer ter beschikking worden gesteld voor verenigingen.
Ook huisvesting en voeding bij Assauts en SPK’s zullen op een gegeven moment voor rekening van de KMSV kunnen komen, daar facilitaire diensten
steeds meer verzelfstandigd worden en minimaal quitte moeten gaan draaien
om zichzelf te kunnen handhaven.
Eveneens neemt het ledental af en wordt de gemiddelde leeftijd van de leden
steeds hoger. De instroom van actief diende militairen is minimaal. Zet deze
tendens zich voort dan bestaat de KMSV binnen niet al te lange tijd alleen
maar uit BD’ers. Hierdoor zal Defensie niet meer zo genegen zijn om faciliteiten te verlenen aan de KMSV.
Het wordt voor actief dienende militairen ook steeds moeilijker om deel te nemen aan Assaut en wedstrijden, enerzijds door de werkzaamheden die de orgaPagina 17

nisatie van deze (steeds minder aanwezige) actief dienenden vraagt, maar ook
door meer oefeningen en uitzendingen.
Het bestuur doet er alles aan om de KMSV levendig te houden en met de
beperkte middelen die hen ter beschikking staan zoveel als mogelijk voor de leden
te betekenen.
Ik spreek de hoop uit dat ondanks deze tendensen de KMSV nog een lang leven
zal zijn beschoren en dat ik van deze vereniging nog heel lang lid kan blijven.
De (ex)penningmeester
Erik R. Bel
AOO KLu
Op uitzending in Bosnië

Inkomsten
Contributie leden
Donaties
Diverse Baten
Nabetaling 2004/2005
Rente baten deposito
Rente baten overig
Totale inkomsten

Begroting 2006
Inkmstn Uitgaven
3700,00
450,00
1250,00

Realisatie 2006
Inkmstn Uitgaven
3376,87
1039,31
178,74
200,50
47,28
0,80

5400,00

4843,50

-892,50

Ontwerp
Begroting 2007
Inkmstn Uitgaven
3700,00
450,00
1250,00

5400,00

-892,50

177,46

Koninklijke Militaire Schermvereniging
Realisatie 2006 en ontwerp begroting 2007
Herziene begroting 2007 en ontwerp begroting 2008

Begroting en realisatie 2006 en begroting en herziene begroting 2007
Begroting 2006
Inkmstn Uitgaven
1500,00
250,00

Lasten/Uitgaven
KNAS contributie
Kosten Assaut
Afschrijvingen Inr en div. 2006
Reisk vergoeding Bestuur
Kasverschillen 2005
Overige bestuurskosten
Vergaderkosten
Planet internet (website)
Telf, fax en kantoorkosten
Contributies en abonnenementen
Drukwerk (Redoublement)
Postzegels (Porto)
Bankkosten
Girokosten
Algemene kosten
Diverse baten/lasten
Wedstrijd kosten/Zilveren wapens
Onkosten vergoeding leden
Totale kosten/lasten
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1250,00
50,00
150,00
500,00
50,00
750,00
300,00
17,50
25,00
1250,00
200,00
6292,50

Realisatie 2006
Inkmstn Uitgaven
1137,50
496,64
826,14
414,70
-29,00
236,47
19,00
644,83
-0,01
21,73
461,10
160,25
10,00
45,95
0,00
74,69
146,05
4666,04

Ontwerp
Begroting 2007
Inkmstn Uitgaven
1.500,00
250,00

Herziene begroting 2007 en ontwerp begroting 2008

1.250,00
200,00

Herziene
Begroting 2007
Lasten/Uitgaven
Uitgaven
Inkomsten
KNAS contributie
800,00
Kosten Assaut
0,00
Wedstrijd kosten
100,00
Redoublement (2 nummers)
1.380,00
Website
550,00
Erespelden & brassards
285,00
Afschrijving bezittingen
100,00
Reiskostenvergoeding Bestuur 600,00
Overige bestuurskosten
300,00
Vergaderkosten
50,00
Tel, fax en kantoorkosten
100,00
Porto
50,00
Bank-/girokosten
65,00
Kosten Kamer van Koophandel 25,00
Diverse kosten/onvoorzien
100,00

6.292,50

Totale lasten/uitgaven

1.250,00
50,00
150,00
500,00
50,00
750,00
300,00
17,50
25,00

4.505,00

Ontwerp
Begroting 2008
Uitgaven
Inkomsten
720,00
250,00
100,00
1.080,00
550,00
60,00
100,00
600,00
300,00
50,00
100,00
50,00
65,00
25,00
100,00
4.150,00
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