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Adreswijziging en/of overplaatsing

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

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

Naam:

Adres:

Postcode enwoonplaats:

Telefoon:

Nieuwe gegevensNieuwe gegevensNieuwe gegevensNieuwe gegevensNieuwe gegevens

Adres:

Postcode enwoonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Militaire e-mail:

Militaire eenheid:

Dit formulier gaarne sturen naar: LedenadminstratieKMSV
Lijndonk 60
4907 XEOosterhout

U kunt dewijzigingen ook telefonisch doorgeven: 0162-436843

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

Assaut op proef naar andere formule

Hetbestuur heeft besloten om, bij wijze van proef, komendAssaut op iets
anderewijze te organiseren.Hetwordt, op de dinsdag, een combinatiemet

hetNationaalMilitair Kampioenschap en de organisatie is in handen van zowel
onzeKMSVals hetBureau InternationaleMilitaire Sportwedstrijden (BIMS)
vanDefensie.Ook de internationalewedstrijdwordt 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 -1-
2007 te kunnen doen ingaan.Die verhogingwas nodig omdat de kosten bleven
stijgen, terwijl de inkomsten daarmee geen gelijke tred hielden.Ook blijken er
nogal watwanbetalers te zijn, waaropwe veelal geen grip krijgen, Juistmilitairen
worden veelvuldig overgeplaatst en zie ze danmaar weer te pakken te krijgen.
Heb je hun adres achterhaald, danmerken zij op dat ze zich toch hadden uitge-
schreven.Misschien denken ze dat echt,maar die uitschrijvingen komen niet bij
ons terecht.

Hoe dan ook, door deze combinatie, nu dan op proef, sparen wij zoveel
kosten in 2007 dat de contributieverhoging niet nodig is.Maar er zijn andere, niet
geringe voordelen. Samenmet BIMS kunnenwe organisatorischmeer werk ver-
zetten en krijgen we pro-
fessionele steun.DeKMSV
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 deKMSV.
De grotere omvang van het
evenement en het effect van
tweeaansturende instanties,
maken het ook makkelijker
faciliteiten te krijgen op de
locatie van hetAssaut.
Daarvan profiteren onze
leden danmee.

Zoveel
besparen in

2007 dat
contributiever-

hoging niet
nodig
is . . .
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Er zijn natuurlijk ook nadelen.Ons bekende knusseAssautwordt
opengegooid en zal dus een andere sfeer krijgen, althans op die combiNMK-
wedstrijddag. En er is voor de actievemilitairen eenwedstrijdminder per jaar:
geen apartNMK, doch eenNMKdat deel uitmaakt van onsAssaut.

Voor wat betreft de formule is het zo dat we per wapen één grote wed-
strijd schermenmet alle schermers: lid of geen lid van deKMSV.Aan het eind
worden daaruit twee klassementen gedestilleerd, één van deKMSVen één van
hetNMK.Voor ons is een nevendoel dat er maximaal geschermd kan worden
en dat verliezers niet na één poule al op straat staan. Voor hetNMKgaat 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 ge-
schermd en iedereen veel partijen kan trekken.Dat blijkt te combineren.

Ik zei u al dat we dit Assaut onder die voorwaarden uitvoeren.Op de
ALVwil ik dan de keuze aan u voorleggen hoe verder te gaan. Als ook het
bestuur tevreden ismet het verloop van dat die gecombineerdewedstrijd 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, samenmet u enmet BIMS, nader evalueren, maar doen
wij u tevens een voorstel voor contributieverhoging voor het geval die evaluatie,
of de samenwerkingmet BIMS, nietmocht leiden tot een geïntegreerde aanpak
in 2008. Over de hoogte daarvan zullen we u pas kort voor die ALV kunnen
informeren.

Ikwil umijn persoonlijkemening 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 zichwillen nemen.Wij
zoeken bijvoorbeeld een penningmeester op korte termijn, maar ondanks actieve
benadering van diverse personen is dit nog niet gelukt. Tijdelijk zalGeorge van
Heerde deze taak op zich nemen. Door de samenwerking drukken wij kosten en
kunnenwijmeer doen, terwijl BIMSvia ons schermexpertise binnenhaalt en
daardoor makkelijker het schermen, als bij uitstekmilitaire sport, kan handha-
ven.De krachten verbrokkelen over eenKMSVen 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 (enwij, het bestuur) positief oordelen over hoe het tot dan toe
gelopen is.

Uw voorzitter,

M.H.G. van Zeijts

Op de ALV
een keuze aan
u voorleggen
hoe verder te

gaan . . .
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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 Konink-
lijkeMilitaire Schermvereniging (KMSV) schermwedstrijdenworden gehouden op het
Koninklijk Instituut voor deMarine teDenHelder.

Op 20maart 2007 zullen tegelijkertijdmet de schermwedstrijd van deKMSVdeNatio-
naleMilitaire Kampioenschappen 2007worden verschermd onder auspiciën van het Bureau
InternationaleMilitaire Sportwedstrijden (BIMS).Degecombineerdewedstrijden hebben
ieder een apart klassement.Deelnemers aan deNMKdienen zich daarvoor aan te melden
bij het eigen sportbureau.

Het programma datwordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid deKMSVwordt
ondersteund door hetBIMS.

Het programma is als volgt samengesteld:

Dinsdag 20 maart 2007
08.00 - 08.30 Appèl/meldendeelnemers
08.40 Opening
09.00 Aanvang degen dames, heren en aspiranten,

tevens aanvangNMK
15.00 Aanvangdegen équipewedstrijden
19.00 AanvangwedstrijdVan deWall-schaal
19.00 Aanvang 10eGrenadiers sabelwedstrijd

Woensdag 21 maart 2007
08.30 Aanvang floret individueel
10.30 Aanvang degen veteranen
13.00 Aanvang sabel individueel (senioren en veteranen):

aansluitend sabel equipewedstrijden.
15.00- 16.15 Algemene ledenvergaderingKMSV
16.30 Demonstraties,waaronderwedstrijden geweerschermen
17.30 Receptie

Donderdag 22 maart 2007
08.00 - 08.30 Melden deelnemers aan de internationalewedstrijd

op degen
08.30 Opening
08.40 Aanvang internationalewedstrijd
16.00 Einde internationalewedstrijd
16.30 Prijsuitreiking internationalewedstrijd
19.00 Diner voor deelnemers en genodigden van de internatio-

nale degenwedstrijd.
20.30 Uitreiking van de ereprijzenKMSV, gevolgd door de

sluiting van hetAssaut 2007.

7 DONOVANDavid SCAMSTERDAM
8 DEHAASMarijn ZAALHEEROOMS
9 STIJLAART Jens SCARAMOUCHE
10 ELSINGA Jouke SCARAMOUCHE
11 KLIJNSTRAMax ASVVANDENBERG
12 DE KLEIJN Paul SCARAMOUCHE
13 BROODBAKKERMartin VALIANT
14 VANVEENTjeerd ALKMAARSESV
15 COLOMBAROLIMessemo ALKMAARSESV
16 BAKKERMichel LESFAUCONS
17 MONDTBas ALKMAARSESV
18 HAAGMANLeon TER WEER
19 VERMEULENFrank HOORN
20 ZAIRChakib SAWEZOWSKI
21 GREVENSTUK Terry L.U.S.V.
22 VANDIJKNico DELFT FC
23 PESARINIEugenio ZAALHEEROOMS
24 JANSSENMax VÍVÁS
25 PASSENIERDavid DELFT FC
26 PESARINIMaurizio ZAALHEEROOMS

Sabel Senioren
26-11-2006

1 KARDOLUSOscar ZAAL KARDOLUS
2 PLANTINGATeun PROMETHEUS
3 VANCANNEtienne PROMETHEUS
3 VANMEER Philip DELFT FC
5 WATER Paul DELFT FC
6 POLAKMartijn SCARAMOUCHE
7 VRIJHEID Pascal VALIANT
8 LIWang Long DELFT FC
9 SCHARFF Jörn DÉROPEMENT
10 TUYNWillem DELFT FC
11 DE WIT Ryan VALIANT
12 WONGChi Kwan VALIANT
13 VANDEN BROEK Bas PROMETHEUS
14 CAARLSWouter PROMETHEUS
15 VANDONGEREN Jamie DÉROPEMENT
16 VANDERWERFF Sietske PALLÓS
17 SMIT Evert-Jan PALLÓS
18 SNIJDEWINTFrits COURAGE
19 VANDUIJNMascha VALIANT
20 DUIJKERS André VALIANT
21 HOEKKatinka SCARAMOUCHE
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Dewedstrijden, die van 20 maart t/m 22 maart 2007 worden georganiseerd,
zullen voor de leden en aspirant-leden van deKMSVals dienstverrichting
worden aangemerkt.Aan de deelnemerswordt derhalve buitengewoon verlof
verleend op grond van artikel 86 van het AMAR.Met betrekking tot het
BesluitDienstreizenDefensie is alleen een kilometervergoeding aangaande de
heen en terugreis naar/vanaf hetKoninklijk Instituut voor deMarine teDen
Helder van toepassing.Verder gelden de bepalingen van deAlgemeneMilitaire
Pensioenwet en de polisvoorwaarden van de StichtingZiektekostenVerzeke-
ringKrijgsmacht (SZVK).

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

De deelnemers aan dewedstrijden kunnen van rijkswegeworden gehuisvest
mits zij zich van tevoren hiervoor hebben aangemeld.Deelnemers dienen er
rekeningmee te houden dat er tegen betaling voedingwordt verstrekt. In dit
puntworden onder deelnemers tevens begrepen de officials en
wapenhersteller(s).

Inschrijvingen voor dewedstrijden en de opgave voor voeding en huisvesting
moetenworden gezonden aan deTechnischeCommissie:

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

Zowel inschrijving als opgave voor voeding en huisvesting dienen vóór 1maart
2007 bekend gesteld te zijn.
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Degen Senioren
25-11-2006

1 SIZOOKoen ZAAL KARDOLUS
2 TOLSonja DESVILLIERS
3 GANEFFStephane ZAAL KARDOLUS
4 VANDERKLIPMichael DESVILLIERS
5 TIGCHELAARSiebren ZAAL VERWIJLEN
6 DEVRIESMatthijs PUTTEN
7 TREFFERS Edwin DESVILLIERS
8 ZORKINMaxim ZAAL ASD ZUID
9 TERSCHEGGET Rudolf PUTTEN
10 VANHEERDE George RAPIER
11 ALBERSChristiaan FENCINGCLUBALMERE
12 CAPPERS Wim SCARAMOUCHE
13 POPPENK Fedde DELFT FC
14 KIRKELSLaurens DONQUICHOTE
15 KRIJGER Dave K.M.S.V.
16 DERNISONMarc DONQUICHOTE
17 BOONEKelly ZAAL KARDOLUS
18 KNAPE Ineke RAPIER
19 VANDERSCHEERMatthijs SCAMSTERDAM
20 TANYERINaci DELFT FC
21 HEIDINGAPetra SCARAMOUCHE
22 ENGELENBURGHairya DESVILLIERS
23 RODENBURGPiet A.E.W.
24 VANDER ZEE Roland RAPIER
25 FRIJNTS Tim DELFT FC
26 VALLENRosamee DONQUICHOTE
27 PLUCINSKAIoanna A.E.W.
28 VANWINDENLevy A.E.W.
29 KROONAnnie D'ARTAGNAN
30 DE RIDDER Irma PALLÓS
31 VERHOOPKatharina DELFT FC
32 DE WILDE Ruby DESVILLIERS
33 DOSSANTOSDIASMarli SCARAMOUCHE

FloretHeren Senioren
26-11-2006

1 ROHLFSMatthijs SCAMSTERDAM
2 MICHAELIYam SCAMSTERDAM
3 ASKARYSiroos ALKMAARSESV
3 MORARUAlexander ALKMAARSESV
5 TULENTristan DE TROUBADOURS
6 RIJSENBRIJHans ZAAL ASD ZUID
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Inschrijfformulier
voor het

109e Assaut
vandeKoninklijkeMilitaire 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:
TCKMSV: 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:U schrijft in voor:U schrijft in voor:U schrijft in voor:U schrijft in voor:
� Overnachting vanmaandag op dinsdag

Dinsdag 20maart 2007
� Degen heren

� Degen dames

� Degen équipe

� 10eGrenadierssabelwedstrijd ( aanvang+ 19.00 u)

� AspirantenVeteranen degenVan deWall-schaal (aanvang+ 19.00 u )

� Ontbijt

� Lunch

� Warme maaltijd

� Overnachting van dinsdag opwoensdag

Woensdag21maart 2007
� Floret heren

� Floret dames

� Sabel heren (sr. en vet.)

� Sabel dames (sr. en vet.)

� Sabel équipe

DegenDames Senioren
25-11-06

1 TOLSonja
2 KNAPE Ineke
3 ENGELENBURGHairya
3 PLUCINSKA Joanne
5 BOONEKelly
6 HEIDINGAPetra
7 VALLENRosamee
8 KROONAnnie
9 DE RIDDER Irma
10 VERHOOPKatharina
11 DE WILDE Ruby
12 DOSSANTOSDIASMarli

Uitslagen Zilveren toernooien van de KMSV 2006

FloretDames Senioren
26-11-06

1 VANERVENSaskia SCARAMOUCHE
2 VANUITERTMoniek SCARAMOUCHE
3 JONGMANNicole SCARAMOUCHE
3 SCHAALSontje LESFAUCONS
5 TULEN Lola DE TROUBADOURS
6 VANDERMEERDanielle ZAAL ASD ZUID
7 NOË Else LA PRIME
8 IVANESCU-GREVENSTUKChristina L.U.S.V.
9 CSOTIOttilia TER WEER
10 DUNZINGERNatascha SCAMSTERDAM
11 HOOIJKAAS Ingeborg DELFT FC

SabelDames Senioren
26-11-2006

1 VANDONGEREN Jamie DÉROPEMENT
2 VANDERWERFF Sietske PALLÓS
3 HOEKKatinka SCARAMOUCHE
3 VANDUIJNMascha VALIANT
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� Geweerschermen

� Ontbijt

� Lunch

� Warme maaltijd

� Overnachting vanwoensdag op donderdag

Donderdag22maart 2007
Int.Equipewedstrijden.
� Ontbijt

� Lunch

� Warme maaltijd

� Ere- en Prijs uitreiking

� Overnachting van donderdag op vrijdag

Handtekening:

Ondergetekende is bereid als scheidsrechter op te treden ophet 109e KMSV-ASSAUT
in deweek van 20 t/m22maart 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 RETOURDIT ANTWOORDFORMULIER GAARNE PER OMGAANDE RETOURDIT ANTWOORDFORMULIER GAARNE PER OMGAANDE RETOURDIT ANTWOORDFORMULIER GAARNE PER OMGAANDE RETOURDIT ANTWOORDFORMULIER GAARNE PER OMGAANDE RETOUR
1: Per post aan:

TC KMSV: J.F. Snijdewint
Oudemansstraat 254 - 2522 TCDen Haag
Tel: 06 40 50 88 83

2: Per e-mail aan: jfsnijdewint@hotmail.com,
3: Via het formulier op de website van de KMSV:www.kmsv.nl
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Datum Plaats SPK

20 t/m 22 maart 109e Assaut Den Helder SPK 1
27 april Amsterdam SPK 2
15 juni Weert SPK 3
31 augustus Locatie nog onbekend SPK 4

5 oktober Locatie nog onbekend SPK 5
9 november Vlb SSB Soesterberg SPK 6
14 december Locatie nog onbekend 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!



Pagina 8

AGENDA
ALGEMENELEDENVERGADERINGKMSVD.D. 21MAART2007

1. Opening

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Vaststellen notulenA.L.V. d.d. 22maart 2006

4. VerslagTechnischeCommissie 2006

5. Verslag Secretaris 2006

6. Verslag penningmeester 2006

7. Verslag kascontrolecommissie 2006

8. Vaststellen balans en de staat van baten en lasten 2006

9. Vaststellen herziene begroting 2007 en ontwerp begroting 2008

10. Verkiezing kascontrolecommissie 2007

11. Uitreiking speldenKMSV

12. Bestuursmutaties
Volgens het rooster treden af de penningmeester en de voorzitter TC.De
penningmeester stelt zich niet herkiesbaar.De voorzitter TC is herkies-
baar.
Het bestuur draagt als penningmeester voor:George vanHeerde.
Tegenkandidatenworden verzocht zich vóór de vergadering bij de
secretaris kenbaar te maken.

13. Rondvraag

1 Dekkers C 285
2Heerde v. G 266
3Snijdewint 229
4 Hak G 200
5 Tegel R. 199
6 Knape I (D) 199
7 Kamp S 146
8 Oosthof 140
8 Ector A 140
10Hillen 139
11 Thomas V 116
12 Krijger D. 104
13 Blaas S 98
15Wildenberg S 94
16 Schoonis B 90
17 Leeuwen v. K.P.C 83
18 Bel E 81
19 Berg v.d. P. 70
20 Klip v.d.M 64
21 De Jong 62
22Hertenberg E 60
23 CappersW 56
24 Rijn v. E 52

Eindresultaat Super Prestige Prestige Klassement 2006
Het klassemnet is opgemaakt uit de resulaten vande 6wedstrijden
gehouden in2006

25 Vos de H 51
26Hulst v.d. A. 49
27 Konigslow B 46
28 Kiefte H.J. 44
29 Dijkstra R (D) 43
30Matualatipauw (D)42
31 Vries deC 41
32Wesker 40
33 Leemputte vanW 40
34GrendelM 34
35 Dijkman 36
36Werven v. 35
37 SlootenD. 34
38 Bruin de 20
39Kuller 33
40Hopmans 32
41 Zwier (D) 31
42 Jong de 31
43 Schoobaar 30
44 Ree van der 29
45Gessel 29
46 Bos 29
47Teunenbroek 28

48 Don H 28
49Westra 27
50 Snieder (D) 27
51 Schobbe R 26
52 Schilt van de 26
53Hajban 25
54 Kroon R. 24
55 Johus 24
56Corbeij 23
57 Ranzijn 22
58 Kal 21
59 Szczurowski 19
60Groeneveld 18
61Ginkel 16
62 Eenbergen 15
63 Douwsma 14
64 Boeser 13
65 Bangma H 6
66Concanes 5
67 Rijt v.d. 4
68Brunings 2

Uitslagen van de laatste twee SPK-tournooien van 2006

SPK-6 te Arnhem
15december 2006

1. G. vanHeerde 8. KPC v. Leeuwen
2. S. Blaas 9. F.Snijdewint
3. C. Dekkers 10. Dijkman
4. E. Bel 11. vanWerven
5. I. Knape 12. van Loon
6. G. Hak 13. Kuller
7. A. Ector

SPK -5 te Soesterberg
20 0ktober 2006

1. Blaas S.
2. Tegel R.
3. Dekkers C.
4. Blaas B.
5. Oosthof J.
6. SnijdewintF.
7. Hak G.
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Foto Assaut 2000

Notulen algemene ledenvergadering
d.d. 22maart 2006

1. Opening
De voorzitter opent om 13.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder
worden de ereleden de herenWilmink, VanRijn enAriaans en de leden van verdienstewelkom
geheten.

2. Mededelingen voorzitter
Devoorzitter vraagt eenminuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden.

Op verzoek van de voorzitter leest de secretaris het bericht van verhindering voor van de be-
schermheer van deKMSV.Drukkewerkzaamheden laten het niet toe dat PrinsMaurits bij een
onderdeel van hetAssaut aanwezig kan zijn.Hij hoopt spoedig bij een andere gelegenheid acte
de presence te geven.
Opvolgend op dit berichtmeldt de voorzitter de stand van zakenmet 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. Bekekenmoet echter nogwordenwat dit zal
zijn.

Er zijn 38 leden inclusief het bestuur aanwezig. De namen van degenen die zich voor de aanvang
van de vergadering hebben verontschuldigdworden voorgelezen:De herenBecker, Breedvelt,
Broodbakker,Castermans,Cohen, Francis, Van derHoog,Huijstee, VonKönigslow enWer-
tenbroek enmevrouwHilligehekken.

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.We-
gens ziekte kon hij ook niet op de bijzondere ledenvergadering in december 2005 aanwezig zijn.
Daarom dankt hij nu de vorige voorzitter, de heer VanRijn, voor al zijn inspanningen. De nieu-
we voorzitter wenst hij een vruchtbare toekomst toe.Hij wenst voorts iedereen een sportiefAs-
saut toe.

De voorzitter doetmededeling 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 on-
der de aandacht brengen van het belang van schermen bij defensie.Op de brieven die de heerVan
Rijn daarover heeft geschreven is door het bevoegde gezag aangegeven dat schermen niet meer
verplichtwordt 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 ofmeer
schermleraren.Welwordt demogelijkheid ondersteund om een civiele schermdocent in te huren.
De voorzitter geeft aan dat de KMSVdeze ontwikkelingen in de gaten blijft houden.Ook is ook
van belang te achterhalenwie ooit heeft geschermd.Deze personen zijn vaak gedurende hun uit-
zendingen naar het buitenland nietmeer in staat geweest te schermen.De sport kan echter nadat
betrokkenen een bureaubaan hebben, weerworden opgepakt.

prominente cadetten slaagden voor �Meester op degen�
Bekende namen uit die tijd zijn; Castermans, Dicke,
Janssen, Cortenraad, Bingel en de huidige opperstal-
meester van het KoninklijkHuis, Kolonel BertWassenaar.
Ook de civiele sector werd niet vergeten.Men zochtmij al
gauw aan als maître voor de Bredase sv. Pallas en de sv.
BeauGeste teRoosendaal.

Later heeft hij voor zijn dienstverlating nog enkele A-
cursussen schermassistent gegeven aanmilitaire sport-
instructeurs van de KL en de KLu op de KMA.Helaas
kregen ze als opleiders eerder tegen- danmedewerking van
de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
(KNAS). De Bondmeende de examenregels vlak voor de
examens temoeten 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
KOOSwaren bezetmet honderden schermers !Dit hield
in, dat het nodig was om via de KL, Klu en KM scherm-
kampioenschappen, schermers op de 3wapens te selecteren
voor deNMKvan deCIMS.Anders waren er teveel !!
Iedereenwerdopgetrommeldombij de zusteronderdelen en
deNMKte 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
Leeuwardenmet veel plezier, met behoorlijk veel aandacht
aan de floretjeugd !!

Demaitre denkt blij en gelukkig terug aan zijn begintijd
van veel ups en later helaas in hetmilitaire schermdeel veel
downs, zo intensief meegemaakt te mogen hebben!!

�Schermers zijnmensen diewillen vechten�. meentmaitre
Mol, �als het niet op de loper is, dan er maar naast om te
proberen hunmooie schermsport te behouden !!!!�

Pagina 28
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Op verzoek van de heerMol is in de laatste Redoublement een reünie aangekondigd. Er is een
vast tijdstip georganiseerdwaarop leden en oud-leden elkaar kunnen ontmoeten.DeKMSV regelt
de faciliteiten daarvoor.

Het bestuur heeft dankbaar het aanbod van de heerMol aanvaard om oud-schermers en oud maî-
tres te interviewen opdat boeiende schermverhalen behouden blijven.Wellicht kan dit uitgroeien tot
een vaste rubriek van deRedoublement.

De voorzitter meldt dat in de Traditiecommissie KL is gediscussieerd over emblemen en vaardig-
heidsbewijzen. Bekeken wordt of, en zo ja, in hoeverre, er een zekere vereenvoudiging van de em-
blemen en bewijzen op het uniformmoet worden doorgevoerd. Het doel van de operatie is de ver-
schillende emblemen te vervangen door spelden.De voorzitter toont de vergadering een voorbeeld
van een nieuwMeesterembleemwaarover in de commissie wordt gesproken.De verwachting is
dat in het geval dit embleemwordt aanvaard dit hoogstwaarschijnlijk ook zal worden overgeno-
men door de KLU en de KMAR.Getwijfeld wordt of de KMdit voorstel zal overnemen. Het
bestuur verzet zich niet tegen deze ontwikkelingmaar wacht de voorstellen op dit punt af.De
voorzitter memoreert dat deGouverneur van deKMAde bevoegde instantie is die beslist over her
verkrijgen van hetMeesterembleem.Aangezien deGouverneur op dit punt niet over voldoende
expertise beschikt, heeft deKMSVaangeboden 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 tijdensKMSVevenementen bij de poort worden gehe-
sen.Nadat de heer Snijdewint het ontwerp van de vlag heeft beschreven, vraagt de heer Janssen of
de naamKMSVstaat uitgeschreven.Dit lijkt hem noodzakelijk uit een oogpunt van herkenbaar-
heid.Weinigen zullen immerswetenwatKMSVbetekent.De voorzitter geeft aan dat dit niet het
ge-val is.Na enige discussie over dit punt, stelt de heerAriaans voor om het definitieve ontwerp
dat zal worden gepubliceerd op de site af te wachten. Een ieder kan dan commentaar geven. De
vergadering stemt inmet het voorstel van de voorzitter om het definitieve ontwerp niet ter goed-
keuring aan deALV voor te leggen.

3. VaststellennotulenALVd.d. 15maart 2005
Naar aanleiding van de notulen van deALV 2005, geeft de heer Bakker aan dat hij had verzocht
om op redelijke termijn voor de aanvang van deALV te kunnen beschikken over de financiële stuk-
ken.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 verslagleg-
ging gereedwas.Hij belooft dat in de toekomst zal worden gestreefd naar een tijdige ter beschik-
king stelling van de stukken.Wellicht kan daarbij gedachtworden aan verzending per email.De
heer Bakker benadrukt dat het met name voor de kascontrolecommissie van belang is.

De notulenworden zonder aanmerkingen vastgesteldmet dankzegging aan de secretaris.

4. VaststellennotulenBijzondere Ledenvergadering9december 2005
Denotulenworden zonder op- en aanmerkingen vastgesteldmet dankzegging aan de secretaris.

5. Verslag technische commissie 2005/2006
De voorzitter van de TCparafraseert het jaarverslag van de technische commissie. Ten gevolge
van de terugloop in het floret- en sabelschermen, heeft het bestuur besloten omhetAssaut terug te
brengen tot 3 dagen in totaal.

ren, (NAS). Vanaf 1974 werd voor het eerst in DenHaag door deNAS het 1e
Andrei Spitzertournooi georganiseerd.Als een InMemoriam voor de Israeli-
sche schermleraarAndrei Spitzer, die in 1972 bij de Olympische Spelen bruut
vermoord is en inNederland zijn opleiding had gehad vanmaître Abrahams en
getrouwdwas met eenHaags meisje, Ankie de Jong.

Later werd vanaf 1985 op de KMAhet inNederland zeer bekende Internatio-
naleAcademietournooi georganiseerd, als uitgebreid vervolg van het eerder ge-
noemde Andrei Spitzertournooi, vanaf 1986 ook voor dames en kinderen georga-
niseerd. In 2000 stopte deze reeks geweldigewedstrijden!
Door de hele bestuursperiode, werden er ook diverseworkshopsmet buitenland-
se leraren doormaitreMol georganiseerd, ten behoeve van het schermonderwijs
inNederland.

In de beginjaren �80werd hij ook trainer/coach begeleider van de rolstoelscher-
mers. Ze gingen naar diverse EK�s en WK�s en tot slot werd hij in 1984 be-
noemd totChef deDélegation van deNederlandse Invaliden sportbond (NIS)
voor alle rolstoelsporters, die naar de Paralympics in Engeland gingen.

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

Er is zelfs in 1986 met succes een �Meesterexamen� gehouden, waar enkele

Er is zelfs met
succes een
‘Meester-
examen’

gehouden . .
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Ook vorig jaar zijn de SPK�s en het ZilverenWapen toernooi georganiseerd.

De vergadering heeft geen opmerkingen over het verslag.

6. Verslag secretaris 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 ad-
ministratie. Ten tweede heeft de toenmalige voorzitter zich enorm ingespannen om op verschil-
lende relevante niveaus het belang van hetmilitaire schermen onder de aandacht te brengen. Ten
derde heeft het bestuur zijn opwachting gemaakt bij de beschermheer, PrinsMaurits.
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

7. Verslag penningmeester 2005/2006
De voorzitter stelt voor om de punten 7, 8 en 9 tegelijkertijd te bespreken vanwege het onlosma-
kelijke 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 zakenweergeven.
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 bewerkstelli-
gen.De financiële positie van de KMSV is namelijk niet rooskleurig. Vorig jaar is in de begro-
tingmeegenomen de post contributies die nog ontvangenmoestenworden.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 nietmeer betalen af te voeren van de ledenlijst.Dit heeft geresulteerd in een terugval
van het aantal leden van 200 naar 150.
De heerVanHeerde 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 finan-
cieel verslag 2005 dat kort voor de vergadering is uitgereikt.

De voorzitter merkt op dat de komende jaren in de begroting bij het onderwerp contributies al-
leen die bedragenworden vermeld die daadwerkelijk zijn ontvangen.De vooruit ontvangen con-
tributiesworden als schuld in de balans opgenomen.

Het bestuur hanteert vanaf heden de stelregel dat 10%van de te verwachten inkomsten aan lid-
maatschapsgeld en donaties niet kanworden geïnd.Dit bedragmoet dusworden afgeschreven.
De heer Bakker vindt het vreemd om bij voorbaat uit te gaan van wanbetaling door 10% van het
ledenbestand.De heer Ariaans is vanmening dat het goed is om van de realiteit uit te gaan.De-
ze regel is namelijk gebaseerd op ervaring, aldus de voorzitter.Het zorgelijke is wel dat toepas-
sing van deze regel wel een gat in de begroting oplevert.

Uitgaande van de stukken is het vooruitzicht dat deKMSVde komende jaren geen sluitende
begroting kan presenteren, tenzij er iets verandert. Er zijn driemogelijkheden omde begroting
sluitend te krijgen:
1. meer leden en donateurswerven;
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schermers op het toenmaligeHKGS op de
Prinses Julianakazerne. Deze club is in de
jaren �70 opgeheven, bij gebrek aan voldoen-
de aanwas.
Ook heeft hij toen deAfdelingDenHaag
van deKOOSopgericht. Later werd dit
samen metMVO (Min. vanOorlog) dus
een 2e militaire club inDenHaag. Deze
club heeft ook een flink aantal bestuursleden
voor de KOOS geleverd: Dick Plaizier,
Otto Bosman,OttoGrijn,HenkCrooij-
mans. Deze club heeft hij ruim 40 jaar ge-
traind, totmijn verhuizing naar Friesland
in 2002.

Ook had hij veel bandenmet civiele vereni-
gingen, o.a. Zaal Abrahams, sv. TeWerve
(Shell) en deHPSV. (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 geves-
tigde orde heren officieren van demilitaire selectie, later als vaste schermer (de
KOOSschermerswerden steeds belangrijker). Ook verschillende topschermers
bij de dienstplichtigenwerden ingelijfd bij demilitaire ploeg.Hij noemtBoude-
wijnHeidenrijk Jos Kars,William Mandl, Ties Feith,Hans Sauerbier,Goos
vanAsselt, Laurens vanTiggele, FerryGodhelp, Rini Engelbracht,Oscar en
Olaf Kardolus e.v.a.

Toen maître Abrahams met pensioen ging in 1966, werdMol zijn opvolger, met
steun van enkelemilitaire instructeurs,Adj. v. d.Weerd,Veldwijk enVerstappen,
die toen net geslaagd waren als maître, van de KL opleiding op de KMA,maîtres
Siebrand en vanDijk in Breda. Later werd hij geassisteerd doormarine leraren,
die eerst als schermer hun sporen hadden verdiend.Hij noemt een paar namen:
TheoDijk,Willem van derHeijden enWalter 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 konmen
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 KMdoor de opleiders
Aalbersberg en IJzendoorn, die op hun beurt weer waren opgeleid door een jonge
milicien nl.:Maître PietAbrahams.Hijmocht zelfs bijtekenen ten behoeve van
de schermsport.Mol denkt, dat PietAbrahams de grondlegger is geweest van het
schermen bij de marine na de oorlog.Nieuwe maîtres zijn danWillem en Jan de
Wijn, Ad denHaan, Cor van Tol, Kok Peeks, JanMentick en Jan denHollander

In de beginjaren �80 zijn er door hem nog enkele opleidingen georganiseerd voor
het zgn. B-diploma.(toenmilitair scherminstructeur)Deelnemerswaren toen o.a.
Leo Sannen, RuudMakarawung, Piet Leering etc.).
Ookwas ik actief in het bestuur van deNederlandseAcademie van Schermlera-
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2. het uitgavenpatroon aanpakken;
3. de contributie verhogen.

ad 1. De vraag is of het realistisch is ommeer leden te werven. De afgelopen jaren is het ledental
alleenmaar 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 allemogelijke potjesworden
aangesproken.
Kostenverminderend kan bijvoorbeeldwel zijn het digitaal ter beschikking stellen van de
Redoublement.Maar het bestuur beseft terdege dat velen eenRedoublement op papier prefereren.

ad. 3.Het bestuur is geen voorstander van het verhogen van de contributie omdat vorig jaar al een
verhoging is doorgevoerd. Indienwe dit jaar weer een verhoging doorvoeren, hakenmisschien de
slapende leden af. De heer Kamp acht het niet verhogen van de contributie een aardig gebaar,
maar constateert dat een contributieverhogingwellicht onontkoombaar is.Hij stelt voor daar dan
niet voor terug te deinzen.De voorzitter wil dit jaar liever niet de contributie verhogenmaar sluit
dat voor volgend jaar niet uit.

Alles overziende heeft de KMSV een probleem.Uit de begroting 2006 kanworden opgemaakt dat
het verwachte verlies over 2006/2007 maximaal � 900 bedraagt.Het bestuur kan alleen garande-
ren dat deKMSVnietmeer zal verliezen. Indienwe een verlies lijden, zal het vermogen, zijnde
• 8000,- , worden aangesproken. De heerMolenaar 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 instemmenmet de
overgelegde financiële verslaglegging en begroting.De voorzitter besluit omde kascontrole-
commissie, bestaande uit de heren Speth enDeVos hun verslag te laten doen.De kascontrole-
commissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd.De schriftelijke verslaglegging stemt
overeenmet de overgelegde boekhouding.De kascontrolecommissie adviseert de vergadering in te
stemmenmet de afschrijving van de oninbare contributies en donaties. Voortswordt geadviseerd
omhet aantal rekeningen teminimaliseren.

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 VanHeerde 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 opgezadeldmet de kosten van hetKNAS lidmaatschap van een uiteindelijk niet betalend
lid.De penningmeester geeft aan hier bij de inning van de contributie al rekeningmee te hebben
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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.

Maitre Mol, �n heel schermleven . . . .

Opgeleid 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
BramAbrahams en Jean Vandervoodt.

Als 19-jarige in november in dienst gegaan (lichting 55-6) bij het 3e depôt Infan-
terie inRoermond.Alle vooropgeleidenmet Sportacademie enCIOSgingen
naar Infanterie opleidingen, om resp. sportofficier of sportinstructeur teworden.

Hij hoorde toen voor het eerst van de KOS en de KOOS. Met het Kerstverlof
stapte hij op zijn fiets enmeldde zich aan bij eneAdj. Verschoor wonende in de
Keizerstraat 71 te Scheveningen. Hij schreef hem in als �Kunstlievend lid�, zo-
lang hij nog geen onderofficierwas.Toenhij enkeleweken later de lidmaatschaps-
kaart 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 toenmaligeCCwas gelukkig erg sportief en
gaf hem vrij.

Zijn 1e zgn.Wapenfeest van de KOOS in deHaagseDierentuin 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 meteenmet deHoofdaf-
deling Bmeedoen. Later bleek, dat er ook eenHoofdafdelingA (schermleraren)
was, maar die waren er toen nauwelijks. Pas jaren later werd deze leemte geluk-
kig gevuldmet demilitaire schermopleiding tot scherminstructeur op deKMA.
door de maîtres Siebrand en vanDijk. Ook zag hij voor het eerst geweerscher-
men.
Na de kaderschool Infanterie (KSI) inDenBosch en demilitaire sportschool
SMLOteHooghalen als sportinstructeur geplaatst inAssen, 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 kwamhij via zijnmaîtreAbrahams al gauw in contactmet hetmilitaire
schermen.Hij werd verzocht maître Piet Abrahams (zoon van) enAdjudant
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 deKMSV te
versturen.

De heer VanRijn roept de leden op om niet alleen het bestuur op te zadelen met het zoeken naar
oplossingen.De leden kunnen actiever zijn in hetwerven van nieuwe leden.Het is van belang
dat de ledenmeedenken in het ontwikkelen van een systeem om leden tewerven enwellicht
oudleden te volgen.

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 teworden 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 vanbaten en lasten 2005
Nade discussie die is weergegeven onder punt 7wordt de balans geakkordeerd.

9. Vaststellen begroting 2006/2007
Nade discussie die isweergegeven onder punt 7wordt de herzien begroting geakkordeerd.

10. Verslag kascontrolecommissie 2005/2006
Het verslag van de kascontrolecommissie is tijdens de discussie zoals verwoord onder punt 7
voorgelezen opdat de vergaderingmet inachtneming van hun bevindingen de discussie kan voe-
ren en een oordeel kan vormen over de financiële stand van zaken. Voor een parafrasering van dit
verslagwordt naar punt 7 verwezen.
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financiële beleid van 2005.

11. Verkiezing kascontrolecommissie 2006/2007
De voorzitter dankt de heren Speth enDeVos van de kascontrolecommissie 2005/2006 voor hun
inspanningen.Het huidige lid de heer De Vos wordt voorzitter van de kascontrolecommissie
2006/2007.De heer Bakkerwordt lid van deze commissie en de heerVanHeerdewordt reservelid.

12. Uitreiking spelden
Ook dit jaar verwelkomt de KMSVweer een aantal jubilarissen die in aanmerking komen voor
de daarbij behorende eretekenen:

De heer A.H.Mol KMSV-speld in goud 50 jaar lidmaatschap
De heer M.J.E.M.Wilmink 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 heerMolwordtmet genoegen aan hem uitgereikt. Aan
de partner van de heerMolworden bloemen overhandigd.

De heer Balemans vraagt het woord om de heerMol, een goede vriend van hem, toe te spreken.
Nadat hij lovendewoorden heeft uitgesproken, overhandigt hij aan de heerMol een fleswijn.

13. Bestuursmutaties
De voorzitter meldt dat de heer Beekhuizen aftreedt als voorzitter TC en het bestuur gaat verla-
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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 oprich-
ting van de
KOS heeft

mee ge-
maakt en
korte tijd
hoofdbe-

stuurslid is
geweest.

Alssabreur was hij een der beste schermers van zijn tijd, waardoor hij zich
met succes kon meten met grote Europese kampioenen als Doorman en

A.E.W. de Jong, en die dan ook talrijke malenNederland en/of de KOS op inter-
nationale toernooien enOlympischeSpelen heeft vertegenwoordigd.

Behalve dat hij een vooraanstaand schermerwas bekleedde hij belangrijke func-
ties, zoals voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart en Lid van hetHoog
MilitairGerechtshof inNederlands-Indië, terwijl hij demaritieme historie blij-
vend zal ingaan als de éérsteNederlandse onderzeebootcommandant opHR.
Ms.O I, als zodanig dewerkelijke pionier van onzeOnderzeedienst.

Hoewel door langverblijven overzee niet constantKOS-lid gebleven, droeg hij de
KOS steeds in zijn hartmee. Reeds slecht ter been enmet afnemend gezichtsver-
mogen bezocht hij destijds het 65-jarig jubileum, dat deKOS in het nu omstreden
KURHAUS te Scheveningen in 1962 hield.De daarop volgende jaren zond hij
steeds verontschuldigingen, omdat hij dewapenfeesten nietmeer persoonlijk kon
bijwonen, ook al vanwege zijn algemene gezondheidstoestand.Doch op ondub-
belzinnigewijze toonde hij zijn genegenheid en toewijding voor onzeKOS in tal-
loze brieven en vele, soms vorstelijke bijdragen om onze evenementen in stand te
houden. Zo besloot het hoofdbestuur aan het jubileumfonds de naam �Scalogne-
Fonds� 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.

Op zijn 90ste verjaardag bezocht een ere-delegatie van de KOS, bestaande uit
onze Ere-leden, Luitenant-GeneraalMr. J.D. Schepers, KolonelH.D.
Scherpenhuyzen en onze toenmalige vice-voorzitter, Kapitein terZee(A) J.H.
van deWall de � door vele tientallen, o.m. de Vlagofficier Personeel van de
KoninklijkeMarine bezochte � receptie, waardoor de jubilaris zeer was aange-
daan en hij zichweer geheel in zijn schermleven verplaatste.
Zijn algemene verdienste voor deKOSwerd in1972 gehonoreerd door het uitrei-
ken van de gouden KOS-Ere-medaille ter gelegenheid van het 75-jarig KOS-
bestaan.
Met Schout-bijNacht Scalongne, die als 93-jarige onze gelederen verliet, verloren
wij niet alleen onzeNestor, doch ook een voorbeeld van een KOS-man in hart en
nieren.
MogedeKOSinstaatzijner zo, onder de huidige jongeren, nog vellen voort brengen.

J.H. van de Wall.



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 ne-
men.Alvorens hij deze functie kan aanvaarden, dient hij toestemming te ontvangen van zijn com-
mandant, de heer Spreij.Deze toestemming is nog niet gegevenwegens de ongewisheid die bezui-
nigingen op de instructeurcapaciteitmet zich gaan brengen.Het voorzitterschap brengt namelijk
met zich dat enige dagen per jaar aan KMSV taken besteedmoet worden.De vergadering stemt
in met het voorstel van de voorzitter om de heer Becker als voorzitter TC te benoemen op het mo-
ment dat de toestemmingwordt verkregen.

De voorzitter roept een ieder op omde technische commissie te ondersteunen. Indien er kandidaten
zijn, helpt dat wellicht om toestemming voor de heer Becker te krijgen omdat het werk danmeer
gespreid kanworden.

De voorzitter deelt mee dat volgend jaar de heer Bel als penningmeester aftreedt. Alle ledenwor-
den verzocht mee te denken over een opvolger.

14. Rondvraag
De heerMolenaar vraagt of het bestuur is geraadpleegd door de Traditiecommissie over het ont-
werp 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
Molenaarmailen.

De heer Janssen meldt dat deMarinekazerne te Amsterdam ook beschikbaar is voor een Assaut.

De heerMolenaar dringt aan opmeer publicitaire acties over het schermen.Hij refereert aan een
artikel overMike 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 KMAgeen maîtres aanwezig
zijn en op de KMSzelfs tweemaîtres rondlopen.Ondanks dat laatste zijn er op hetAssaut geen
KMS�ers aanwezig. De heer Ariaans weet dat de oorzaak is gelegen in de opbouw van de oplei-
ding. Daardoor konden geen KMS�ers naar het Assaut komen. De voorzitter vult aan dat de
KMSVdaarop geen invloed kan uitoefenen. Bovendien refereert hij aan de visie van het bevoegd
gezag dat heeft aangegeven geen opleidingen voormaîtres tewillen faciliteren.
MevrouwVanHulst heeft zelfs de ervaring dat dewens om scherminstructeur teworden, 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 geenmateriaal ontvangt. En dan is hetmoeilijk les geven.

De heer VanHeerde 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.

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

0 - 0 - 0 - 0
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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
daarvoor
hanteren.

Datis datwe deze leden, na hun overlijden, nog gedurende een jaar blijven
opnemen in de lijst, op de laatste bladzijde vanRedoublement, enwel

met een kruis erachter. Dat zelfde geldt voor de website. Daarna komen ze op
die lijst niet meer voor.
Datwil natuurlijk geenszins zeggen datwe 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
naamniet eensmeer te achterhalen.Wewillen 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. Vooruitlo-
pend op zo�n jubileumboek zou de speurder er alvast een artikel over kunnen
schrijven in een volgende editie vanRedoublement. Is er iemand vanU, onze
leden, die daarvoor de armen uit de mouwen wil steken?We kunnen daarvoor
het, inmiddels door EdBakker,OttoGrijn en Frits Snijdewint geordende en
gedocumenteerde archief, dat zich bevindt op deKMAteBreda, ter beschik-
king stellen.

Dat roept gelijk de vraag op wanneer er weer een jubi-
leumboek zou moeten komen. Het jubileumboek 100
jaar is eigenlijk voor enige tijd nogwel het standaard-
werk 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 jubileum-
boek. Dat is al over 15 jaar. Het is goed
als u nu al bij uzelf te rade gaat of u
daaraan zouwillenmeewerken.
Redoublement en dewebsite zijn danmooie

plaatsen om tussentijdse vondsten al op te zetten,
zonder dat dit afbreuk doet aan het later te
verschijnen Jubileumboek. Wie durft?Wie durft?Wie durft?Wie durft?Wie durft?

HetBestuur



Pagina 15

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

hun bijdra-
gen te

betalen.

Ditheeft geleid tot een verbetering van de financiële positie van de vereni
ging.Wel behoeven zowel de omvang van het ledenbestand als de finan-

ciële situatie van de vereniging voortdurende aandacht. Een oproep van de voor-
zitter aan de leden ommee te denken over oplossingen om de financiële positie
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 ledenwordt geprobeerd de namen van (oud)leden
en (oud)bestuursleden van de schermverenigingen van deKMAen hetKIMte
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 bindingmeer voelenmet het schermen in het algemeen.

De voorzitter heeft veel inspanningenmoeten verrichten omMikeBecker be-
schikbaar te krijgen als voorzitter TC.Dit is pas eind 2006 gelukt.

HetAssaut heeftweer een prominente plaats ingenomen in de verenigingsac-
tiviteiten.Het 108e Assaut werd gehouden van 21 tot enmet 23 maart 2006.
Naar aanleiding van onvolkomenheden die het bestuur tijdens hetAssaut 2006
heeft geconstateerd, is het draaiboek van dit evenement grondig geëvalueerd en
aangepast opdat de organisatie van het eerstkomendeAssaut beter verloopt.
Daarbij staat voorop dat er veel geschermd wordt maar ook alle leden in de ge-
legenheidworden gesteld sociale activiteiten bij tewonen.MartinAriaans en
Gerrit Beekhuizen hebben een constructieve bijdrage geleverd aan het aanpas-
sen van het draaiboek.
Het bestuur heeft ook in voorbereiding een draaiboek voor deZilverenWapens.
Bijzonderewaardering geniet de inzet vanGerrit Beekhuizen.Ondanks het feit
dat hij geen voorzitter TC is en niet langer deel uitmaakt van het bestuur, kon-
den mede door zijn toedoen ook dit jaar weer een aantal SPK�s worden ver-
schermd.

Het bestuur heeft naar wegen gezocht om demilitaire aandacht voor het scher-
men in het algemeen en de positie van deKMSVinhet bijzonder te verstevigen.
Daartoe heeft het bestuur bij wijze van proef besloten om het Assaut 2007 op
een iets anderewijze te organiseren.De degenwedstrijd van deKMSVzalwor-
den gecombineerdmet deNationaleMilitaire Kampioenschappen.De organi-
satie is in handen van zowel deKMSVals het Bureau InternationaleMilitaire
Sport (BIMS) vanDefensie.Ook de internationalewedstrijd zal gezamenlijk
worden verzorgd.

Het bestuur heeft zich ingespannen voor het behoud van een nationalemilitaire
schermploeg.Daartoe zijn contacten geweestmet het BIMS.De reactie is dat
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gewoon uwgoede 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 kennenwe het Scalongnefonds, bestemd voorAssauts en jubilea en
hetVanKregtenfonds, bestemd voor het uitreiken van eremetaal voor langdurig, trouw lidmaat-
schap.

Het systeem
Ik ga nu verder met het betoog vanmijn vorige artikel. Dat ging over het bedenken, opzetten en
instandhouden van een systeem om oud-schermers na verloop van tijd terug te vinden enweer 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 kanworden gerund op de janboerenfluitjesmanier.Daarmoet
enig systeem achter zitten; datmag niet louter van toevalligheden afhangen.

Het bestuur is nu bezig te inventariseren, gebruikmakend van demedewerking van enthousiaste
adspiranten en de besturenvandecadetten- enadelborsten-schermverenigingen,wie er ophetKIM
en deKMAooit hebben geschermd.Als startpunt hopenwe die collega�s (en deels oud-collega�s)
te kunnen opsporen enweer op de loper en bij de KMSVuit te nodigen.

Het systeem in bedrijf zou er dus uit kunnen bestaan dat deKMSVeen tracé bijhoudt van alle
schermers in de loop der tijd, om dan te kunnen bepalen wat het moment is zo�n �verloren� scher-
mer terug te vinden enweer te benaderen. Zo�n systeem is er nog niet.Het lijkt relatief simpel om
dat op te zetten,maar het vergtwel 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 datmag natuurlijk niet. Een begin bij KMAenKIM is
mooi, maar het is duidelijk dat lang niet al onze schermers daar vandaan komen. Aan u de vraag:
hoe vindenwe die anderen?

Op de KMSwordt de laatste jaren ook actief geschermd. Is dat omdat de KL-leiding ervan over-
tuigd is dat ze zo betere militairenmaakt?Namelijk door jongelui te leren schermen, met alles
wat daar aan instelling, toewijding, hoffelijkheid, enzovoorts, bij hoort?!Of is het alleenmaar
door de toevallige plaatsing van een aantal enthousiaste commandantenmet nog enthousiastere
maîtres als Sannen, Becker, Schoonis en Ector? Daar ben ik nog niet gerust op. Ook is het bijhou-
den van oud-adspiranten van de KMS lastiger dan van KIM enKMA.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 tracerenmoet dat
eerst zin hebben enmoeten we ze dus als aspirant op de loper lokken en leren schermen.Hoe?
Welnu, in deze twee afleveringen heb ik het systeem geschetst, aangegeven datwe zijn begonnen
met de inventarisatie bij KIM en KMA,maar dat we nog heel wat �heilige dagen� (voor niet KM-
mensen: �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 houdtmeer in dan de tijd die past
tussen het schermsaluut en de overwinningshanddruk van een schermpartij. Ideeën zijnwelkom.

Egmond van Rijn - Oud voorzitter KMSV
Adviseur bestuurKMSV
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er alleen dan ruimte is voor eenmilitaire schermploeg, indien deze van voldoende
niveau is. Daarvan is thans niet gebleken. Het niveau zal jaarlijks worden
bekeken.

In 2007 bestaat de KMSVmet de voorlopers KOS en KOOS 110 jaar. Het be-
stuur beraadt zich overmogelijke festiviteiten.Demogelijkhedenworden echter
ernstig beperkt door de financiële positie van de vereniging.

Erik Bel heeft op de laatsteALV te kennen gegeven zich niet meer beschikbaar te
willen stellen als penningmeester.Zijn terugtreden is versneldwegens zijn uitzen-
ding naar Bosnië begin januari 2007.Op de oproep op de website om het penning-
meesterschapwaar te nemen is slechts één reactie gekomen enwel vanGeorge
vanHeerde. Hij zal de taken van Erik Bel tot de ALV in maart 2007 waarnemen.

Het bestuur heeft een ontwerp van een clubvlag op dewebsite gepubliceerd.Gelet
op de financiële positie van de verenigingwordt vooralsnog geen vlag besteld.

Het bestuur heeft opdracht gegeven deKMSVmars opCDte laten zetten.

De verantwoordelijkheid voor het toekennen van hetmeesterembleem ligt bij de
gouverneur van deKMA.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 gesteldmoeten
worden goedworden beschreven.Wegens een onvolledige bemensing van deTC
zijn op dit gebied geen vorderingen gemaakt.

DeRedoublement iswegens een communicatiestoornis één keer verschenen.

Het afgelopen jaar zijn de ledenAbrahams, Bronsdijk enMeijer, laatstgenoemde
recent lid geworden van onze vereniging, ons ontvallen.

De secretaris,
InekeKnape

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
de voorlo-

pers KOS en
KOOS 110

jaar bestaat.

Hetbestuur beraadt zich nog overmogelijke activiteiten die dit gebeuren
luister kunnen bijzetten. In ieder geval vindt het bestuur het belangrijk de

leden en donateurs op te roepen om op 21 maart 2007 om 15.00 uur naar de Al-
gemene ledenvergadering te komen.Aansluitend is er in ieder geval een receptie.
Het bestuur hoopt dat alle leden en donateurs aanwezigwillen en kunnen zijn.
Dit geldt natuurlijk ook voor degenen die niet in de gelegenheid zijn deALVbij
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 avondwillen voortzetten, bestaat demogelijkheid om te over-
nachten.Uwordt wel verzocht uw aanwezigheid bij het diner en uwwens om
te blijven overnachten op het invulformulier dat u in dezeRedoublement vindt,
in te vullen.Ook via de site kunt u zich hiervoor aanmelden!

Naar een systeem voor het instandhouden van het
schermersbestand

Reacties
In de vorige editie vanRedoublement heb ik, inmijn afscheidsstuk als voorzitter, aange-
geven hoe ik de toekomst zag van het militaire schermen in een organisatie die voortdu-
rend 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. Umag 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 vervol-
gens, al dan niet beladenmet prijzen en hoe dan ookmet nieuwe schermervaring, weer
naar huis reist.U bent ook medeverantwoordelijk voor het instandhouden van onze
mooie sport en daar wil ik u op aanspreken.

Uwbijdragenaanhet instandhoudenvanhet schermen

Dat kan op veel manieren: deel gaan uitmaken van het bestuur (we hebben nog een vaca-
ture 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 uwplaatsing en trouw uw contributie betalen, oud-schermers (die tijdelijk ge-
stopt zijn vanwegegezin, operationeelwerk ofwat anders) terugvinden enbij in deKMSV
betrekken, artikelen schrijven voor Redoublement of voor publicatie op dewebsite of

Pagina 21



Pagina 17

Financieel verslag boekjaar 2006
vandeKoninklijkeMilitaire Schermvereniging

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 ge-
realiseerd van 177,46 Euro. De uitgaven voor het jaar 2006 vielen mee ondanks en-

kele tegen-
slagen ten

opzichte
van de be-

groting.

DeZilverenwapens gaven een negatief saldo vanwege een lagere opkomst
dan verwacht. De kosten van de website zijn hoger dan begroot mede

doordat de begin 2005 aangevraagdewijziging van het abonnement bij Planet
Internet nog steeds niet is afgehandeld.De uitgaven voor contributiesKNAS
zouden geheel gecompenseerdmoetenworden door de betalingen door leden,
maar dit blijkt niet het geval. Elk jaar blijven enkele verschuldigde contributies
onbetaald. Daarom zal vanaf heden het KNAS lidmaatschap worden beëin-
digd als de betaling niet tijdig binnen is.De financiële positie van deKMSV
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 fi-
nanciële bijdrage van de BIMSverwacht voor 2006.
Het positief saldo ismet name te danken aan het verschijnen van slechts een
Redoublement terwijl in de begroting op twee nummerswas gerekend.Verder
zijn er nabetalingen binnengehaald ten bedrage van ongeveer 200 euro.Ook een
belangrijke bijdragewordt gevormd door lagere reiskosten van bestuursleden.
Niet dat er minder is vergaderd, maar er is minder gedeclareerd.

Algemene beschouwingAlgemene beschouwingAlgemene beschouwingAlgemene beschouwingAlgemene beschouwing
Momenteel gaat het financieel beter met de KMSVdan in 2003 en 2004 en na
de rigoureuze afschrijving van niet te innen contributies en donaties over voor-
gaande jaren in 2005.Maar we zullen onze vereniging danig moeten gaan on-
dersteunen, daar de kosten in de toekomst voor deKMSVzeker zullen stijgen.
Niet alleen door prijsverhogingen, maar ook omdatDefensie steeds meer op de
kleintjes gaat letten en lokaties niet zomaarmeer ter beschikkingworden ge-
steld voor verenigingen.

Ook huisvesting en voeding bij Assauts en SPK�s zullen op een gegevenmo-
ment voor rekening van deKMSVkunnen komen, daar facilitaire diensten
steedsmeer verzelfstandigdworden enminimaal quittemoeten gaan draaien
om zichzelf te kunnen handhaven.

Eveneens neemt het ledental af enwordt de gemiddelde leeftijd van de leden
steeds hoger.De instroom van actief diendemilitairen is minimaal. Zet deze
tendens zich voort dan bestaat deKMSVbinnen niet al te lange tijd alleen
maar uit BD�ers. Hierdoor zal Defensie niet meer zo genegen zijn om facilitei-
ten te verlenen aan deKMSV.

Hetwordt voor actief dienendemilitairen ook steedsmoeilijker om deel te ne-
men aanAssaut enwedstrijden, enerzijds door de werkzaamheden die de orga-
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HerzieneHerzieneHerzieneHerzieneHerziene OntwerpOntwerpOntwerpOntwerpOntwerp
Begroting 2007Begroting 2007Begroting 2007Begroting 2007Begroting 2007 Begroting 2008Begroting 2008Begroting 2008Begroting 2008Begroting 2008

InkomstenInkomstenInkomstenInkomstenInkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Contributie leden 2.592,00 81 2.400,00 75
KNAScontributies 800,00 20 720,00 18
Donaties 918,00 34 810,00 30
Rente baten v. Kregten fonds 200,00 200,00
Rente batenScalogne fonds 50,00 50,00

TTTTTotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomsten 4.560,004.560,004.560,004.560,004.560,00 4.180,004.180,004.180,004.180,004.180,00

ResultaatResultaatResultaatResultaatResultaat 55,0055,0055,0055,0055,00 30,0030,0030,0030,0030,00

Jaarverslag Technische Commissie KMSV 2006

Het 108e Assaut, gehouden van 21 t/m 23 maart 2006 vond plaats op de KoninklijkeMilitaire
Aca-demie te Breda.Winnaar op degen werd Paul van den Berg. Op equipe degen werd de

KoninklijkeMarine winnaar (v.d. Klip, v Rijn, Dekkers). In de strijd om deVan derWallschaal
wisten de as-piranten sinds 1997weer eens de volle winst naar zich toe te halen (Krijger,Hillen,
Wildenberg en deVries). De 10eGrenadierssabel werd dit jaar gewonnen door Egmond vanRijn.
DaniëlNivardwerdwinnaar op floret,George vanHeerde zegevierde bij de degen-veteranen en
op sabel wasWim Speth de ware kampioen.
Voor het Internationaal toernooi waren wij samenmet de BIMS gastheer voor de equipes van Po-
len,Noorwegen enHongarije. Een jeugdteam van deNationale Selectie en twee equipes van de
KMSVcompleteerden het deelnemersveld. Polenwerdwinnaar gevolgd doorNoorwegen,Hon-
garije, KMSV-1,Nat. Jeugdselectie enKMSV-2.
BasVerwijlen, ons kersverseDTS-lid (DefensieTopsport Selectie) werd individueel kampioen: hij
versloeg in een barrage deNoor Torkildsen.

Het Zilveren Toernooi werd dit jaar op 25 en 26 november georganiseerd op de VanGhent-kazer-
ne teRotterdam.

Winnaars:
degenHeren: Koen Sizoo degenDames: Sonja Tol
sabelHeren: Oscar Kardolus sabel Dames: Jamie van Dongeren
floretHeren: Mathijs Rohlfs floret Dames: Saskia van Erven

De SPK (Super Prestige Klassement) wedstrijdenwerden in 2006 over 6 schermdagen afgewerkt.
Dewinnaars: CategorieDames: InekeKnape

CategorieHeren: CeesDekkers
Categorie 50+: CeesDekkers
CategorieAspiranten:WanderHillen

Gerrit Beekhuizen
Wnd VrzTC



nisatie van deze (steedsminder aanwezige) actief dienenden vraagt, maar ook
doormeer oefeningen en uitzendingen.

Het bestuur doet er alles aan om deKMSV levendig te houden enmet de
beperktemiddelen die hen ter beschikking staan zoveel alsmogelijk voor de leden
te betekenen.

Ik spreek de hoop uit dat ondanks deze tendensen deKMSVnog een lang leven
zal zijn beschoren en dat ik van deze vereniging nog heel lang lid kan blijven.

De (ex)penningmeester

Erik R. Bel
AOOKLu

Opuitzending inBosnië
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Koninklijke Militaire Schermvereniging
Realisatie 2006 en ontwerp begroting 2007

Begroting en realisatie 2006 enbegroting enherziene begroting 2007

OntwerpOntwerpOntwerpOntwerpOntwerp
Begroting 2006Begroting 2006Begroting 2006Begroting 2006Begroting 2006 Realisatie 2006Realisatie 2006Realisatie 2006Realisatie 2006Realisatie 2006 Begroting 2007Begroting 2007Begroting 2007Begroting 2007Begroting 2007

Lasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/Uitgaven Inkmstn Uitgaven Inkmstn Uitgaven Inkmstn Uitgaven
KNAScontributie 1500,00 1137,50 1.500,00
KostenAssaut 250,00 496,64 250,00
Afschrijvingen Inr en div. 2006 826,14
Reisk vergoedingBestuur 1250,00 414,70 1.250,00
Kasverschillen 2005 -29,00
Overige bestuurskosten 50,00 236,47 50,00
Vergaderkosten 150,00 19,00 150,00
Planet internet (website) 500,00 644,83 500,00
Telf, fax en kantoorkosten 50,00 -0,01 50,00
Contributies en abonnenementen 21,73
Drukwerk (Redoublement) 750,00 461,10 750,00
Postzegels (Porto) 300,00 160,25 300,00
Bankkosten 17,50 10,00 17,50
Girokosten 45,95
Algemene kosten 25,00 0,00 25,00
Diverse baten/lasten 74,69
Wedstrijd kosten/Zilverenwapens 1250,00 146,05 1.250,00
Onkosten vergoeding leden 200,00 200,00

TTTTTotale kosten/lastenotale kosten/lastenotale kosten/lastenotale kosten/lastenotale kosten/lasten 6292,506292,506292,506292,506292,50 4666,044666,044666,044666,044666,04 6.292,506.292,506.292,506.292,506.292,50
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OntwerpOntwerpOntwerpOntwerpOntwerp
Begroting 2006Begroting 2006Begroting 2006Begroting 2006Begroting 2006 Realisatie 2006Realisatie 2006Realisatie 2006Realisatie 2006Realisatie 2006 Begroting 2007Begroting 2007Begroting 2007Begroting 2007Begroting 2007

InkomstenInkomstenInkomstenInkomstenInkomsten Inkmstn Uitgaven Inkmstn Uitgaven Inkmstn Uitgaven
Contributie leden 3700,00 3376,87 3700,00
Donaties 450,00 1039,31 450,00
DiverseBaten 1250,00 178,74 1250,00
Nabetaling 2004/2005 200,50
Rente baten deposito 47,28
Rente baten overig 0,80

TTTTTotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomstenotale inkomsten 5400,005400,005400,005400,005400,00 4843,504843,504843,504843,504843,50 5400,005400,005400,005400,005400,00

-892,50-892,50-892,50-892,50-892,50 177,46177,46177,46177,46177,46 -892,50-892,50-892,50-892,50-892,50

Herziene begroting 2007 en ontwerp begroting 2008

Herziene begroting 2007 enontwerp begroting 2008

HerzieneHerzieneHerzieneHerzieneHerziene OntwerpOntwerpOntwerpOntwerpOntwerp
Begroting 2007Begroting 2007Begroting 2007Begroting 2007Begroting 2007 Begroting 2008Begroting 2008Begroting 2008Begroting 2008Begroting 2008

Lasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/UitgavenLasten/Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
KNAScontributie 800,00 720,00
KostenAssaut 0,00 250,00
Wedstrijd kosten 100,00 100,00
Redoublement (2 nummers) 1.380,00 1.080,00
Website 550,00 550,00
Erespelden&brassards 285,00 60,00
Afschrijving bezittingen 100,00 100,00
ReiskostenvergoedingBestuur 600,00 600,00
Overige bestuurskosten 300,00 300,00
Vergaderkosten 50,00 50,00
Tel, fax en kantoorkosten 100,00 100,00
Porto 50,00 50,00
Bank-/girokosten 65,00 65,00
Kosten Kamer van Koophandel 25,00 25,00
Diverse kosten/onvoorzien 100,00 100,00

TTTTTotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgavenotale lasten/uitgaven 4.505,004.505,004.505,004.505,004.505,00 4.150,004.150,004.150,004.150,004.150,00


