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We hebben ook goed geluisterd naar de wens voor een gezellig
samenzijn van de leden. Hier zullen we invulling aangeven tijdens
minimaal twee KMSV activiteiten. Maar ook hier geldt: zonder
belangstelling van de leden en donateurs is een dergelijk samenzijn
niet zinvol. Gesteld dat u zich in onze voorstellen kunt vinden dan
gaan we zien hoe de invulling van die activiteiten zich gaat
ontwikkelen. Ik ga er echter vanuit dat u samen met het bestuur de
KMSV een mooie toekomst wil bezorgen.

Bgen Hans Folmer
Voorzitter KMSV

31 maart j.l.
bereikte ons het
droevige bericht
van het overlijden
op 79-jarige
leeftijd van Joop
Pompe. Joop was
vanaf 1997 lid van
de KMSV en een
enthousiast sabreur
die vaak van de
partij was op onze
sabelwedstrijden,
met name tijdens
de Bronbeek
Klewang. Grote
verdiensten heeft
hij voor TSV

Rapier gehad waar hij vele jaren erelid van was. We gedenken
Joop als een fijn mens en een geduchte tegenstander, een man
met een groot schermhart. Het KMSV bestuur wenst zijn
echtgenote en overige familieleden alle sterkte toe met het
verwerken van dit enorme verlies. De uitvaart zal in besloten
kring plaatsvinden

Overlijden Joop Pompe
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Algemene informatie Assaut

Het voornemen is om op alle wapens te schermen tenzij er minder
dan 5 aanmeldingen zijn. Er wordt niet meer op de dag zelf bepaald
of de wedstrijd doorgang vindt. Dus geeft u zich op voor de
wedstrijden! Bij minimaal 3 equipes is er op de dinsdag een
equipewedstrijd op het wapen degen. Het wedstrijdsysteem wordt
op de dag waarop de wedstrijd plaatsvindt, bekend gemaakt. Tijden
kunnen hierdoor enigszins worden aangepast.

Aandachtspunten voor de Assaut deelnemer of bezoeker

De wedstrijden, die op 14 en 15 mei 2019 worden georganiseerd,
kunnen volgens de Defensieregelgeving als dienstverrichting worden
aangemerkt. Neemt u als actief dienende militair graag kennis van
de voorwaarden daarvoor.

Actief dienende militairen die aan de NMK willen deelnemen,
kunnen zich via het inschrijfformulier op de website voor deze
wedstrijd opgeven. Voor de andere wedstrijden kunnen KMSV
leden en donateurs zich ook opgeven via de website van de KMSV.
Leden en donateurs van de KMSV die niet beschikken over een
computer kunnen zich ook telefonisch opgeven. Telefoonnummers
van de TC leden staan op de cover van de Redoublement. Ook de
actief dienende militairen die geen KMSV lid zijn, moeten zich via
de KMSV opgeven. Dit is afgesproken met BIMS.

De schermuitrusting van de deelnemers dient te voldoen aan de
eisen die gesteld worden door de Koninklijke Nederlandse
Algemene Schermbond (KNAS). Zie daarvoor de website van de
KNAS.
De deelnemers aan de wedstrijden kunnen van rijkswege worden
gehuisvest, mits zij zich van tevoren hiervoor hebben aangemeld.
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De militairen die deelnemen aan het NMK verschijnen bij de
opening van de wedstrijd in DT. Bij de prijsuitreiking wordt
eveneens DT verwacht.
Men mag niet in sporttenue de eetzaal betreden. Een net
trainingspak is wel toegestaan.

Overnachting

Voor actief dienende militairen zorgt de KMSV voor legering mits
daarom is verzocht. Leden en donateurs die niet actief dienend zijn,
kunnen verzoeken om legering. Niet gegarandeerd is dat legering
lukt. Indien legering niet lukt, ontvangt men daarover bericht.
Bedacht moet worden dat het regelen van legering steeds moeilijker
wordt. We hebben een beperkt aantal legeringsplaatsen kunnen
reserveren. Eigen kamers zijn niet meer aan de orde. Als men zich
niet opgeeft voor overnachting is legering sowieso niet
gegarandeerd.
Bezoekers die geen lid of donateur van de KMSV zijn zullen wegens
de beperkte legeringscapaciteit niet kunnen worden gehuisvest,
tenzij er toevallig een bed over is.

Bezoekersregeling

Ook degenen die uitsluitend als bezoeker aan het Assaut willen
deelnemen, worden gevraagd zich via het inschrijfformulier op de
website of telefonisch op te geven. De reden is dat deze namen aan
de dienstdoenden bij de poort kunnen worden doorgegeven opdat
er geen problemen ontstaan bij het binnenkomen. Indien u wordt
gebracht door een familielid of kennis geeft u dan zijn of haar
gegevens (ook bv het kenteken van de auto) ook door, aangezien dit
aan de wacht moet worden doorgegeven.
Het schoeisel van de bezoekers moet schoon en plat zijn.

Uitsteeksels (zoals naaldhakken) die excessieve druk op de sportvloer
creëren zijn niet toegestaan.

Algemene toegangsregels

Indien u geen geldig identiteitsbewijs heeft en zich niet heeft
opgegeven via de website of, uitsluitend indien dit niet mogelijk is
telefonisch, komt u het terrein niet op. De toegangsregels worden
streng toegepast! Op de kazerne moet u zich kunnen legitimeren
met uw identiteitsbewijs.

Het adres van de Generaal Spoorkazerne is Leuvenumseweg 88-90,
3852 AV Ermelo.

Voedingsregeling

Iedereen betaalt zijn eigen voeding. De lunchpakketten die ter
beschikking worden gesteld aan daartoe door de KMSV aangewezen
personen, zoals de deelnemers aan de NMK, behoeven niet te
worden betaald. Anderen kunnen op eigen kosten gebruik maken
van de kantinefaciliteiten van de kazerne. U kunt met contant geld
betalen. Bij voorkeur betaalt u door middel van pinnen.
Leden en donateurs van de KMSV betalen voor de KMSV maaltijd
op woensdag geen eigen bijdrage. Wel dient u zich hiervoor op te
geven. Niet leden/donateurs kunnen gebruik maken van de maaltijd
tegen betaling van € 20,- per persoon.
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Programma 121ste Assaut 2019

Maandag 13 mei

13.00 uur Opbouwen

Dinsdag 14 mei

08.30 uur Opening Assaut week en NMK degen
(tevens SPK 5)

14.45 uur prijsuitreiking NMK
15.00 uur degen individueel KMSV
16.30 uur degen equipe wedstrijd aspiranten tegen de

veteranen (equipes van 4 personen om de
Van de Wallschaal)

18.00 uur avondmaaltijd
19.30 uur KMSV degenequipewedstrijden bij

minimaal 3 equipes

Woensdag 15 mei

08.00 uur floret individueel bij minimaal 5
aanmeldingen

09.00 uur sabel individueel tevens sabelwedstrijd om de
Bronbeek klewang (eerste deel) bij minimaal
5 aanmeldingen

10.00 uur degen veteranen
12.30 uur lunch
13.15 uur geweerschermen bij minimaal 5

aanmeldingen
15.00 uur algemene ledenvergadering met aansluitend

uitreiking ereprijzen
17.30 uur borrel
18.30 uur besloten maaltijd KMSV leden
20.00 uur afsluiting Assaut Boven: opening van het CISM toernooi op het assaut 2018
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Plattegrond gen. Spoor kazerne
Gebouw 35: Restaurant, bar, prijsuitreiking
Gebouw 50: Schermzaal
Gebouw 511: FBD
Gebouw 501 – 512: Legering
Gebouw10: MGD / Eerste hulp

Maximum snelheid op het terrein is 30 km per uur.

Ingang

Restaurant
Schermzaal

MGD

Boven: Thimo Dalm en Stephan Blaas in een spannende partij
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AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING KMSV

D.D. 15 mei 2019
LOCATIE: Generaal Spoorkazerne te Ermelo

1. Opening

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen notulen A.L.V. d.d. 17 april 2018

5. Verslag Technische Commissie 2018

6. Verslag Secretaris 2018

7. Verslag penningmeester 2018

8. Verslag kascontrolecommissie 2018
Vaststellen balans en de staat van baten en lasten 2018
Vaststellen herziene begroting 2019 ontwerpbegroting 2020

9. Verkiezing kascontrolecommissie 2019

10. Toekomst KMSV (zie stuk van het bestuur in dit blad)

11. Uitreiking spelden KMSV

12. BestuursmutatiesVolgens het rooster treden af de voorzitter
TC, Toon van der Grinten, LKol b.d. en de
penningmeester, George van Heerde, Res Elnt b.d. D
voorzitter TC stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt
Maurice Verburgh, Kap, voor als voorzitter TC. De
penningmeester stelt zich herkiesbaar. Het bestuur draagt
Jasper Schout, Tlnt, voor als secretaris TC en Marcel van
Bemmel, Tlnt, als lid TC. Kandidaten voor deze functies
worden verzocht zich vóór aanvang van de vergadering bij
de secretaris kenbaar te maken.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Aanwezig: de heren Ariaans (erelid), Peeks (erelid), Van Zeijts
(erelid), Beekhuizen (lid van verdienste), Mol (lid van verdienste),
Peeters (lid van verdienste), Breedvelt, Burema, Castermans, Esser,
Folmer (voorzitter), Van der Grinten (vz TC), Van Heerde (pen),
Van Huijstee, Janssen, Klootwijk, von Königslöw, Van Leeuwen,
Maas, Makarawung, Oterdoom, Schout, Slooten, Snijdewint (lid
TC), Van Tiggele, Verburgh (secr TC), Van der Weg, Van der Wilt
en de dames Ariaans, Evers, Hilligehekken, Van Hulst (vicevz),
Lucas, Notten, Peeks-Kwekkeboom, Reijners, Van Tiggele en
Knape (secr.).

Afwezig met bericht: de heren De Kleyn (erelid), Kosmeijer, Leering
(lid van verdienste), Sannen, Wertenbroek en mevrouw Koopman.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15.07 uur. De voorzitter
heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder heet de voorzitter
welkom de ereleden de heren Ariaans, Peeks en Van Zeijts en de
leden van verdienste de heren Beekhuizen, Mol en Peeters.

De ledenvergadering stemt in met de aanwezigheid van een aantal
niet-leden van de KMSV.

2. Mededelingen van de voorzitter

De namen van degenen die met bericht zijn verhinderd worden
opgenoemd. De voorzitter vraagt een minuut stilte ter
nagedachtenis aan de overleden leden de heer Oscar Kardolus en
recentelijk ons lid Nan Speth. Het bestuur heeft bij de uitvaarten de

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
d.d. 17 april 2018

Generaal Spoorkazerne te Ermelo
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KMSV vertegenwoordigd.

De voorzitter roept op tot het tekenen van de presentielijst.

3. Vaststellen agenda

De voorzitter wil graag agendapunt 10 verplaatsen na agendapunt
12. De overige agendapunten zullen voortvarend worden behandeld
opdat er genoeg tijd over blijft voor discussie over de toekomst van
de KMSV.

4. Vaststellen notulen ALV d.d. 15 mei 2017

Voorafgaande aan de bespreking van de notulen merkt de voorzitter
op dat het bijschrift van de chef d’équipe van de militaire ploeg,
Jeroen Oosthof, geen onderdeel uitmaakt van de notulen.

Er zijn geen vragen over de notulen. Onder dankzegging aan de
secretaris worden de notulen van de ALV van 15 mei 2017
vastgesteld.

5. Verslag technische commissie 2017

De voorzitter TC heeft het verslag uitgereikt vlak voor de
vergadering opdat iedereen het kan lezen. De voorzitter TC
beantwoordt graag vragen. Deze zijn er niet. Het verslag TC bevat
de volgende onderdelen:

1. SPK wedstrijden, 8 geschermd, winnaar Michael van der
Klip

2. Overige schermactiviteiten door de KMSV georganiseerd.

3. Deelname aan wedstrijden door KMSV selectieleden en

resultaten die werden behaald

4. Het militaire schermbrevet ”Meester op een of meerdere
wapens”

5. Nieuwe initiatieven door de Technische Commissie
genomen

6. Opleiding en training.

7. Samenvatting en toekomstverwachting

1. De TC heeft het afgelopen schermjaar van de 10 geplande
SPK wedstrijden er 8 georganiseerd. De wedstrijden in november en
december werden afgelast door een te klein aantal deelnemers,

bij minder dan 8 deelnemers vindt de wedstrijd niet plaats. De
wedstrijd wordt voorafgegaan door een centrale training die
toegankelijk is voor alle KMSV leden.

De SPK competitie werd in 2017 voor de derde keer gewonnen
door Michael van der Klip, hij deed aan 6 wedstrijden mee en wist
tijdens 3 daarvan als eerste te eindigen. Als tweede eindigde George
van Heerde en de derde plaats werd opgeëist door Bjorn Blaas. Op
plaats 4 t/m 6 eindigden Jasper Schout, Maurice Verburgh en Bas
von Königslöw. Gemiddeld hebben 10 schermers per wedstrijd aan
deze competitie in 2017 deel genomen, dat waren er over 2016 nog
gemiddeld 12. Van de 27 geklasseerde in het eindklassement zijn er
16 actief-dienend waaronder 7 aspirant officieren van de KMA. De
teruglopende deelname heeft voor een groot deel te maken met
beschikbaarheid; redenen voor de afmeldingen waren verhindering
door dienstverrichtingen (studie, uitzending) of werk. Deze cijfers
geven tevens aan dat we nog steeds met een terugval in ledenaantal
te maken hebben. De terugloop aan SPK deelnemers en het niet
beschikbaar zijn van de aspirant officieren van de NLDA door
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studieverplichtingen op de vrijdag heeft het bestuur doen besluiten
om de deelname aan de SPK competitie te verruimen en de
wedstrijden op Nahouw te plaatsen.

2. De Assaut week werd op de legerplaats Schaarsbergen
georganiseerd, het was zoals gebruikelijk een groot succes met een
goede internationale equipe-competitie. Er deden 10 heren en 6
damesequipes mee. De equipecompetitie werd bij de heren
gewonnen door Polen, als tweede eindigde de Nederlandse KNAS
equipe met betere indices dan de Ukraine, die daardoor derde werd.
Bij de dames won Ukraine voor de Duitse dames en derde werd de
equipe van Polen. Individueel werd de Poolse Magdalena Piekarska
eerste, tweede de Ukrainse Olena Kryvytska en derde de Duitse
Nadine Stahlberg. Bij de heren ging de eerste plaats naar de Pool
Mateusz Nysz die in de finale met 15-14 van Bas Verwijlen won en
derde werd de Ukrainer Igor Reizlin die Tristan Tullen met 15-9 de
baas was.

Nationaal Militair Kampioen werd tijdens het NMK bij de heren
Björn Blaas voor Maurice Verburgh en Melvin Jongenelis.

Zoals op de vorige ALV aangekondigd heeft de TC de SaDeCombi
wedstrijd weer geïntroduceerd. Op 9 september werd deze
competitie tussen 9 gemengde equipes geschermd. De nieuwe
formule waarbij de degen en sabelresultaten in een poule-unique
samen werden gevoegd werd een succes en door alle deelnemers zeer
gewaardeerd. De equipe Björn Blaas op degen en Antoinette
Hofman op sabel wist de wedstrijd te winnen.

De wedstrijden om de “Zilveren Wapens” werden tijdens het derde
weekend van oktober in de sporthal van de KMA te Breda
gehouden en verliepen met goede deelnemersaantallen vlot. De
uitslagen van deze schermwedstrijden vindt u op de KMSV website.

De in november geplande tweede wedstrijd om de Bronbeek

Klewang moest wegens een te klein deelnemersaantal afgelast
worden. Indien we onvoldoende sabreurs hebben om deze wedstrijd
op Bronbeek te organiseren overweegt de TC om wedstrijden op
degen op deze unieke locatie te schermen zodat we het contact met
dit instituut overeind houden.

3. Van 12 tot 18 september werd door de nationale militaire
selectie deelgenomen aan de Militaire Wereldkampioenschappen
door de CISM georganiseerd op Sicilië. De selectie bestond uit Chef
d’ Equipe Jeroen Oosthof, trainer coach Toon van der Grinten en
de schermers Björn Blaas, Maurice Verburgh, Thimo Dalm en
Melvin Jongenelis. Als actief dienende militairen moesten we het
opnemen tegen de wereldtop op degen, een prima ervaring maar
van de kleinere schermlanden waren we met Canada de enige
vertegenwoordigers. De resultaten waren navenant maar het was een
prachtige schermweek en aan het eind waren we een ervaring rijker.

Na vorig jaar bij het NK Equipe 8ste te zijn geworden waren de
verwachtingen in 2017 hoog gespannen. De selectie trad aan met
Björn Blaas, Melvin Jongenelis, Maurice Verburgh en Jasper Schout
als reserve. Verrassend was de 1e rangschikking voor de KMSV bij
aanvang van het toernooi wat tevens een gunstige uitgangspositie
betekende. Door deze rangschikking was de KMSV equipe in de
eerste ronde (T16) vrijgesteld en hoefde pas in de tweede ronde
(T8) in actie te komen. Helaas werd in die ontmoeting verloren van
nr.8 SC Amsterdam, dat hoofdzakelijk bestond uit buitenlandse
schermers die nagenoeg niet geklasseerd stonden op de Nederlandse
ranglijst. Na verlies moest worden gestreden voor de plekken 5 en 6
tegen Delft Fencing Club dat vorig jaar nog tweede werd. Ook in
deze ronde wisten de KMSV schermers de overwinning niet binnen
te halen. In de laatste ronde voor de plaatsen 7 en 8 werd gewonnen
van ESSV Esprite waarmee een 7e plaats werd veiliggesteld. Een
beter resultaat dan vorig jaar maar door de gunstige beginsituatie
werd de 7e plaats met gemengde gevoelens ontvangen door de
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schermers.

Momenteel staat Björn Blaas op de 15de plaats, Maurice Verburgh
op plaats 19, Thimo Dalm bezet de 23ste plaats en Jasper Schout op
plaats 25 van de nationale ranglijst per 1 maart 2018.

Tijdens het NK senioren en veteranen in 2017 waren een aantal
KMSV leden succesvol. Tevens is er door KMSV leden
deelgenomen aan het WK veteranen, de resultaten zijn via de
KMSV site gelinkt aan de Nahouw-website, waar u alle nationale en
internationale wedstrijdresultaten van onze leden kunt terugvinden.
Voor de ranglijsten raadpleegt u de KNAS-website. Op het WK
Veteranen 2018 voor landen teams dat in Alkmaar in mei
georganiseerd wordt hebben zich Michael van der Klip en George
van Heerde gekwalificeerd, een prima resultaat en we wensen de
heren met hun equipe veel succes toe.

4. In 2017 zijn de kandidaten die zich opgegeven hadden voor
het Meesterbrevet helaas niet aan de examens toegekomen,
persoonlijke redenen en tijdgebrek lagen hier voornamelijk aan ten
grondslag. Afname stond gepland tijdens de Bronbeek Klewang in
november, de wedstrijd die helaas geen doorgang vond. In 2018
hebben zich 4 kandidaten opgegeven waarvan twee de examens op
sabel afgelopen zondag aflegden.

5. Inmiddels zijn we gestart met openstelling van de SPK
competitie voor niet militairen, dit initiatief heeft de eerste 3
wedstrijden geleid tot een hoger deelnemersaantal, ook hebben we
afgelopen maandag een aanzienlijke toename aan deelnemers gezien
bij het NMK met name bij de aspirant officieren. De TC zal de
SaDe-combi wedstrijd continueren op de KMA te Breda en de CSV
ondersteunen met de te organiseren wedstrijd in mei. Voor de

overige activiteiten verwijs ik naar de wedstrijdkalender 2018.

6. Na een slechte periode van aanmeldingen bij de CSV Flash
en ASV Olympia achter ons te hebben, reden waarom de ”van de
Wall-schaal” in 2017 niet is geschermd, kunnen we ons nu weer
verheugen op een groot aantal nieuwe leden die de lange studie aan
de NLDA volgen. Er wordt zowel op degen als sabel weer les
gegeven aan de militaire studenten op het KIM door Maître Andries
Toth en door ondergetekende met A-M van Hulst op de KMA.

Op 1 juli 2017 is uw voorzitter TC geslaagd voor het
schermdiploma TC niveau 4 waarmee we weer een Maître d’armes
rijker zijn geworden.

De ALV heeft wederom in 2017 het geven van 6 Centrale
Trainingen voor de militaire / KMSV selectie geaccordeerd. Deze
trainingen zijn gekoppeld aan de SPK wedstrijden. Zowel deze CT’s
als ook de extra trainingsfaciliteit op Vliegbasis Gilze Rijen worden
verzorgd door Maître Leo Sannen en ondergetekende om de
militaire selectie maximale mogelijkheden te bieden.

7. De Technische Commissie kijkt terug op een jaar waarin we
het voorgenomen wedstrijdprogramma door teruglopende deelname
niet geheel hebben kunnen uitvoeren, het bestuur en de TC heeft
tussentijds maatregelen genomen en sinds 1 januari 2018 heeft dat
tot een toename aan leden en deelnemers geleid. Ook is door zorg
van de TC begin dit jaar een adequate schermleraar op het KIM
gestart met wekelijkse lessen waardoor het schermen daar eveneens
wordt gecontinueerd. Tenslotte is het van levensbelang voor de
KMSV dat de huidige selectie gevoed blijft worden door nieuwe
jonge schermers van de opleidingen.
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6. Verslag secretaris 2017

E zijn geen vragen over het secretarieel jaarverslag.

7. Verslag penningmeester 2017

De penningmeester licht zijn stukken toe. Het verschil tussen de
begrote uitgaven 2017 en de realisatie van de uitgaven is gelegen in
de ontvangst van de bijdrage van de BIMS voor het CISM toernooi
en de NMK. De toelage van de BIMS heeft geleid tot een overschot.
Voor het overige is de begroting redelijk conform de verwachting
verlopen. Ook de Zilveren Wapens hebben extra geld opgeleverd.
Voor 2018 wordt eenzelfde resultaat verwacht.

Bas von Königslöw vraagt waarom een afname van KNAS
contributies is begroot. Daarbij geeft hij aan dat de ontvangen
contributies niet overeenstemmen met het aantal leden. De
penningmeester meldt dat de reden hiervan is dat het afgelopen jaar
een aantal leden via de KMSV hebben opgezegd. De KNAS
contributie loopt dan via een andere vereniging. Aandacht verdient
dat de KNAS contributies een kruispost zijn en dat wat wordt
ontvangen ook weer wordt doorbetaald aan de KNAS.

8. Verslag kascontrolecommissie 2017

Martin Ariaans en Bart Klootwijk vormen de kascontrolecommissie.
Martin doet verslag van de kascontrole. De kascontrolecommissie
heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en stelt voor het bestuur
voor het financieel beheer over 2017 te dechargeren.

De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financieel
beheer 2017.

De vergadering stemt in met de herziene begroting 2018 en de

ontwerpbegroting 2019.

9. Verkiezing kascontrolecommissie 2018

Volgens de toegepaste regels schuift het lid Bart Klootwijk op en
wordt voorzitter van de kascontrolecommissie 2018. John
Wertenbroek is reservelid en wordt lid voor het jaar 2018. Als
resevelid wordt gekozen Karel van Leeuwen.

11. Uitreiking spelden

De voorzitter is verheugd dit jaar weer onderscheidingen voor
langdurig lidmaatschap te mogen uitreiken.

Mevrouw Annenies Notten KMSV-speld in goud voor 50 jaar
lidmaatschap

De heer Gerrit Beekhuizen KMSV-speld in zilver voor 40 jaar
lidmaatschap

De heer Ad van der Weg KMSV-speld in zilver voor 40 jaar
lidmaatschap

De heer René Oterdoom KMSV-speld in brons voor 25 jaar
lidmaatschap

Mevrouw Annenies Notten was vorig jaar verhinderd de speld in
ontvangst te nemen. Dit heugelijke feit kan vandaag wel worden
gevierd.
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12. Bestuursmutaties

Volgens het rooster treedt af de vicevoorzitter, Anne-Marieke van
Hulst. De vicevoorzitter stelt zich opnieuw beschikbaar en wordt
herkozen. Ook is de zittingstermijn van de materiaalcommissaris,
Frits Snijdewint, verstreken. Omdat het bestuur verjonging voor
ogen staat is Frank van der Wilt bereid gevonden zich beschikbaar te
stellen als materiaalcommissaris. Onder dankzegging van Frits
Snijdewint wordt Frank van der Wilt door de algemene
ledenvergadering gekozen tot materiaalcommissaris. Frank ziet
ernaar uit om de TC te ondersteunen.

Frits geeft aan dat hij vooralsnog zijn diensten aan de club wil
blijven aanbieden en de prijzen en het vaandel wil doen.

10. Toekomst KMSV

De voorzitter introduceert dit agendapunt. In de twee laatste
Redoublements zijn oproepen gedaan om mee te denken over de
ontwikkeling van de KMSV. De reden van deze oproep is dat de
wereld om ons heen verandert en onvoorspelbaarder wordt. De
veranderingen zijn al langer zichtbaar. Denk daarbij aan de
samenvoeging van de KOS en KOOS tot de KMSV. Destijds paste
het binnen een dalend aantal leden dat de beide verenigingen
werden samengevoegd. Ook nu weer staan we voor de vraag hoe we
de club robuust houden voor de toekomst.

De doelstellingen van de KMSV zijn in de statuten verwoord:

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede

het bevorderen van de schermsport in al zijn verschijningsvormen,
onder de militairen van de Krijgsmacht, alsmede onder de leerlingen
van de opleidingscentra van de Krijgsmacht.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door;

a. Lid te zijn van de KNAS;

b. Deel te nemen aan de door de KNAS georganiseerde
of goedgekeurde wedstrijden;

c. Zelf wedstrijden op het gebied van de schermsport te
organiseren;

d. De benodigde accommodatie te (doen) verzorgen.

Gelet op de doelstellingen wordt er veel georganiseerd. Deze
activiteiten zijn in de laatste Redoublement opgesom

Het aantal vrijwilligers is krap. De taken komen altijd neer op een
handvol mensen. Daarbij moet bedacht worden dat het aantal leden
daalt, de gemiddelde leeftijd stijgt en het aantal actieve schermers
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afneemt. Verder neemt het aantal vrijwilligers af. De vraag rijst of
het mogelijk blijft alle wedstrijden die de KMSV organiseert aan te
blijven bieden. Zoals uit bovenvermeld overzicht blijkt, organiseert
de KMSV wedstrijden voor leden, ook voor niet-leden militairen
(het NMK) en voor KNAS leden. Daarnaast hebben we ook nog
een actieve selectie. Dit laatste is natuurlijk heel mooi. Het is
immers niet de bedoeling om alleen maar treurnis uit te stralen. Er
gebeuren veel goede dingen maar dit vereist wel een enorme inzet
van een beperkt aantal KMSV leden.

Wat betreft het Assaut is de te verkrijgen accommodatie een
uitdaging. We hebben legering en een sporthal nodig gedurende een
kleine week. Dat betekent dat deze faciliteiten gedurende die week
niet kunnen worden gebruikt door Defensie. Wat betreft legering
zijn we ervan afhankelijk of er op een bepaald moment geen
opleidingen zijn. Dan is er namelijk plaats op de kazerne. Met de
groei van de krijgsmacht wordt de legering alleen maar moeilijker.
De voorzitter merkt op dat tot onze vreugde de commandant van de
Generaal Spoorkazerne al heeft aangegeven dat we vaker welkom
zijn. Ondanks dit goede nieuws weten we pas begin 2019 of we op
deze kazerne daadwerkelijk terecht kunnen, aangezien dan het
jaarprogramma bekend is.

Ook op de KMA hebben we afspraken om de Zilveren Wapens te
mogen organiseren. En vooralsnog kunnen we de SPK’s in Huis ter
Heide houden. Maar we moeten ons realiseren dat we ook daar
medegebruiker zijn. Bovendien zijn we niet een echte
defensiegebruiker.

Verder zien we dat het schermen niet meer volledig door Defensie
wordt gesteund. Zo is het schermen geen onderdeel van de
opleidingen. Leerlingen moeten vrijwillig kiezen voor schermen.
Sporten worden echter individualistischer. Fitness is makkelijker en
is vaak de voorkeursport van jongeren.

De voorzitter benadrukt dat het fijn is dat er nu weer een grote
groep cadetten actief is op de KMA.

Verder is een positieve ontwikkeling dat er weer een schermleraar op
het KIM actief is. Maar er is nog steeds geen schermleraar op de
KMS. Daar zijn we mee bezig. Het is echter wel afhankelijk van de
commandant of aandacht voor het schermen aan de orde is.

De voorzitter benadrukt dat de KNAS ook verplichtingen met zich
brengt. Een vereniging voelt zich verplicht om wedstrijden te
organiseren. Op die manier kan iets terug worden gedaan naar de
KNAS die als overkoepelende bond de randvoorwaarden voor het
schermen biedt. De KNAS vereist dat voor wedstrijden
gecertificeerde scheidsrechters worden geregeld. Dat schept een extra
inspanning om deze scheidsrechters te organiseren. Voor onze
veteranen is er van KNAS zijde geen bijdrage voor deelname aan
internationale toernooien.

Het bestuur heeft over de toekomst gesproken maar heeft nog geen
duidelijk beeld hoe het verder moet. De voorzitter benadrukt dat hij
nu een vrije discussie met de leden wil opdat het bestuur dit mee
kan nemen bij het uitwerken van ideeën voor de toekomst.

Als we kijken naar de SWOT analyse dan zien we de sterke en
zwakke punten van de KMSV. De sheet met deze analyse wordt
getoond. Deze analyse is ook in de Redoublement nummer 35
opgenomen. Toon van der Grinten licht de SWOT analyse toe. Op
de KMA worden bachelors afgeleverd. De studie is heel belastend.
De studenten zijn vaak weg. Het is moeilijk om op de schermavond
altijd dezelfde schermers te krijgen. Het is niet dat deze studenten
niet willen maar ze zijn heel erg druk met studie en andere zaken.

Sinds 1 januari jl. geeft Andries Toth les op het KIM. Hij traint de
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schermers ook voor de C&A wedstrijden.

De voorzitter benadrukt dat het een uitdaging is om schermers lid te
maken en vast te houden. Een uitdaging is hoe we schermers zowel
tijdens als na de studie kunnen vasthouden. De studie vergt veel tijd
en na de studie roepen andere verplichtingen. De voorzitter
concludeert dat het vasthouden van schermers problematisch is.
Tijdens de studie kost schermen veel tijd en zijn er andere, minder
tijdrovende sporten. Na de studie is er vaak geen tijd doordat het
nieuwe werk veel aandacht vergt en er aandacht is voor carrière en
gezin.

Na deze introductie wordt aan de leden gevraagd om hun visie of
om een reactie.

Marius van Zeijts stelt voor om degenen die van bv uitzending
terugkeren actief te benaderen. Op dit moment doen we dit niet
maar het biedt een kans. Hoewel de kans groot is dat herintreders
geen tijd hebben, biedt een actieve benadering van herintreders hen
wellicht toch een extra zetje om opnieuw de wapens op te pakken.

Marius ziet ook samenwerking met andere organisaties voor ogen.
Zo heeft hij er het bestuur eerder op geattendeerd dat samengegaan
kan worden met de Vijfkampbond. De voorzitter meldt dat we met
deze bond reeds samenwerken. Hun leden kunnen bv met de SPK
meedoen. Ook stellen we onze diensten ter beschikking.

Marius benadrukt voorts dat de stichting sportonderscheidingen het
cultureel sporterfgoed van de sport beheert. Daar zou het
meesterbrevet bij kunnen worden ondergebracht. Het voordeel van
het onderbrengen van dit brevet bij een bond die is aangesloten bij

het NOC NSF is dat dan subsidie kan worden verkregen.

Wim van Huijstee herinnert zich enorme wisselingen in aantal leden
bij Flash. Het heeft de voorkeur als het ledenaantal stabieler zou
zijn. Anne-Marieke van Hulst, de vicevoorzitter, benadrukt dat het
ledenaantal bij Flash ermee te maken heeft dat er een vriendengroep
is die graag met elkaar wil schermen. Na de studie is deze groep
echter weg en biedt dit geen bindende factor meer binnen het
schermen. Ze gaan ieder hun eigen (carrière)pad op. Dit betekent in
wezen dat opnieuw begonnen moet worden met het binden van
nieuwe leden. Dit is overigens niet specifiek voor de schermsport.
Het geldt voor alle sportverenigingen. Toon van der Grinten vult
aan dat de student niet meer –zoals vroeger- ervoor kiest om voor
het ‘clubje te gaan’. Anne-Marieke merkt wederom op dat het de
tijdgeest is waaraan alle sportverenigingen lijden. Zo krijgt de
crosssportvereniging het niet voor elkaar een voorzitter te werven.
De vereniging bestaat uit 40 mens, maar niemand wil voorzitter
worden.

Jasper Schout maakt zich zorgen over het feit dat we focussen op
alleen de KMA. Hij memoreert dat bedacht moet worden dat het
positief is dat op het KIM nu een schermleraar aanwezig is. Dit is
een gunstige ontwikkeling die we niet uit het oog moeten verliezen.
Hij benadrukt verder dat de KMSV niet alleen afhankelijk zou
moeten zijn van schermers die zich aanmelden tijdens de
opleidingen maar dat er defensiebreed gekeken moet worden naar
interesse voor de schermsport. Zo zou het wenselijk zijn per regio
een kweekvijver schermers te organiseren.

Rene Oterdoom biedt aan behulpzaam te zijn bij het benaderen van
herintreders. Hij is stafjurist in Utrecht en komt in aanraking met
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alle militairen die terugkeren van uitzending.

Ad van der Weg meldt dat de commandant sportorganisatie heel
belangrijk is met het oog op het opleiden van schermleraren. Er zou
geprobeerd moeten worden zoveel mogelijk schermleraren 3 op te
leiden. Immers is het een regel dat als er geen leraar is er ook niet
wordt geschermd.

De discussie te hebben aangehoord, onderkent de voorzitter dat het
inderdaad van belang is dat het schermen breder wordt beoefend
dan alleen op de drie opleidingsinstituten. De voorzitter omarmt het
idee om aandacht te besteden aan herintreders. Dit idee wordt
daarom meegenomen in de verdere invulling van de toekomst van
de KMSV.

Aangezien het schermen geen onderdeel uitmaakt van de initiële
opleiding, is er geen primaire aandacht voor onze sport. Toon van
der Grinten merkt op dat dat niet betekent dat er helemaal geen
belang aan de schermsport wordt gehecht. Immers bleek het in het
recente verleden mogelijk dat Jasper Schout door de sport werd
gefaciliteerd om de schermlerarenopleiding te doen. Dit betekent
dat er dus nog bepaalde mogelijkheden zijn om de schermsport te
promoten.

Maurice Verburgh, secretaris TC, wijst de leden erop dat activiteiten
die de KMSV organiseert veel capaciteit kosten maar niet zonder
meer voor de leden van de KMSV worden georganiseerd. Daarbij
wijst hij ook op het feit dat er weinig actieve KMSV schermers zijn.
Evident is dat de SPK primair voor de leden wordt georganiseerd.
De vraag is echter of de KMSV activiteiten moet organiseren voor
anderen dan onze leden. Het bovenstaande overzicht biedt inzicht in

de activiteiten die de KMSV onderneemt en geeft aan welke
activiteiten alleen voor de KMSV leden zijn. De leden wordt
gevraagd of we nog activiteiten voor anderen dan de KMSV leden
moeten doen. Maurice vraagt zich af of het niet beter is om te
focussen op kleinere activiteiten voor de leden. Gedacht kan worden
aan de SaDe combi wedstrijd. De kleinere activiteiten kosten
uiteindelijk minder vrijwilligersinzet dan de grotere activiteiten.
Indien de leden hiervoor kiezen, betekent dat dat er geen Zilveren
Wapens en geen CISM toernooi worden georganiseerd. Willen we
deze grote toernooien wel blijven doen dan hebben we meer
vrijwilligers nodig. De vraag is dan wie zich als vrijwilliger opwerpt.

Wat het organiseren van activiteiten ook makkelijker maakt is het
concentreren van activiteiten op Huis ter Heide. Vooralsnog
kunnen we daar in ieder geval de SPK’s blijven doen.

Freeke Hilligehekken vraagt zich af of het CSM toernooi niet het
bestaansrecht van de KMSV is, Immers is het voor de BIMS
aantrekkelijk een CISM toernooi op zijn naam te zetten en is dat
een reden om de KMSV voor de organisatie daarvan te betalen.

Maurice Verburgh benadrukt dat het CISM toernooi juist veel
legering vraagt en dat dat nu juist een groot probleem is. Het CISM
toernooi is als zodanig niet nodig om het Assaut overeind te
houden, maar wel is de vraag of het Assaut niet naar een andere
indeling kan. Het Assaut beslaat nu 2 dagen. Het is mogelijk om dit
zodanig te verschuiven dat op een vrijdag de NMK wordt
georganiseerd en dat dan aansluitend op zaterdag op floret en sabel
wordt geschermd. Dan hebben we ook 2 dagen gevuld met ons
eigen schermtoernooi. Alain Castermans vraagt of het hele bestuur
er zo over denkt. De voorzitter geeft aan dat de bedoeling is dat er
vandaag een vrije discussie wordt gevoerd opdat het bestuur met alle
ideeën die zijn geuit aan de slag kan gaan.
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Martin Ariaans ziet veel problemen als Toon van der Grinten
aftreedt als voorzitter TC, aangezien Toon op dit moment in de
gelegenheid is om veel te regelen en organiseren. De vraag is wie dit
na Toon’s aftreden kan overnemen. Martin weet uit eigen ervaring
dat het organiseren van een Assaut veel tijd kost.

De voorzitter wil benadrukken dat het BIMS positief is over ons
organisatiewerk met betrekking tot de NMK en het CISM toernooi.
De BIMS hoeft alleen maar een geldbedrag ter beschikking te stellen
en al het intensieve organisatiewerk wordt door de KMSV gedaan.
Jasper Schout stelt voor om in gesprek te gaan met het BIMS en te
bekijken of het mogelijk is het CISM toernooi bij toerbuurt te
organiseren opdat Nederland het een keer in de drie jaar hoeft te
organiseren. Dat spaart al veel tijd. Bovendien heeft een CISM
toernooi uitstraling dus is het niet ondenkbeeldig dat het BIMS
hiervoor open staat. Martin Ariaans bevestigt dat vroeger het CISM
toernooi ook rouleerde tussen landen zodat Nederland niet elk jaar
aan de beurt was.

Alain Castermans geeft aan dat degenen die op de ALV zijn
weliswaar een selectieve groep binnen de KMSV is, maar dat wel
blijkt dat het een mooi ontmoetingsmoment is voor veel leden. Er
wordt naar zijn mening veel waarde gehecht aan zo’n
ontmoetingsmoment.

Bas von Königslöw begrijpt Maurice Verburgh zo dat zijn ideeën
zien op een verschuiving van het Assaut en niet zozeer op een
vermindering van schermcontacten voor de leden.

Het baart Pierre Peeters, lid van verdienste, zorgen dat de Zilveren
Wapens en het Assaut min of meer geschrapt worden. Dit doet
namelijk afbreuk aan de traditie van het militaire schermen waarin
deze activiteiten hoog in aanzien stonden. Maurice Verburgh
herkent dat het hier gaat om twee belangrijke activiteiten. Echter is
de wereld om ons heen veranderd. Daar waar het organiseren van
schermactiviteiten onderdeel van het werk uitmaakte en er genoeg
militairen waren om deze activiteiten te organiseren in
dienstverband is dat nu allemaal veranderd. Er zijn veel minder
leden en de organisatie wordt veelal in de vrije tijd verricht. Het is
niet langer mogelijk om alles in werktijd te doen.

Martin Ariaans merkt op dat de KMSV anders dan vroeger een
‘gewone’ vereniging is die is aangesloten bij de KNAS. In het huidig
tijdgewricht moet je de KMSV ook als zodanig zien. De KMSV is
een reguliere vereniging die zich telkens weer moet afvragen welke
activiteiten ze wil ondernemen.

In aansluiting hierop merkt Freeke Hilligehekken op dat er veel
leden van de KMSV zijn aangesloten bij andere burger verenigingen.
Wellicht zou dit kunnen betekenen, aldus Anne-Marieke van Hulst,
dat de KMSV alleen activiteiten moet doen met betrekking tot het
wapen degen en niets meer met betrekking tot sabel en floret.

Toon van der Grinten merkt echter op dat de KNAS bestaat bij de
gratie van de verenigingen in Nederland. Het is gebruikelijk dat elke
vereniging een steentje bijdraagt aan het schermen. Zou dat niet
gebeuren dan gaat het schermen in Nederland ter ziele. Freeke
Hilligehekken onderschrijft dit. Zij geeft aan dat het Ferrum Vetum
al minder goed loopt door gebrek aan ondersteuning vanuit de
verenigingen. Zonder de hulp van de verenigingen geen wedstrijden.

Martin Ariaans memoreert dat in het verleden de KOOS een
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afzonderlijke bond was en dat de schermer kon kiezen tussen het
lidmaatschap van de KOOS en dat van de KNAS. Destijds werd het
al als bijzonder ervaren dat dit onderscheid bestond.

De voorzitter merkt op dat dit raakt aan de discussie hoe de KMSV
gepositioneerd zou moeten worden. Daartoe is een aantal opties:

1. De KMSV is een schermvereniging die bij de KNAS is
aangesloten met vooral actieve leden (topsport)

2. De KMSV is een schermvereniging die bij de KNAS is
aangesloten met veel actieve leden (breedtesport).

3. De KMSV is een schermvereniging die bij de KNAS is
aangesloten met enkele recreatieve schermers.

4. De KMSV is een vereniging met leden die een enkele keer
onderling willen schermen. De KMSV is niet aangesloten
bij de KNAS.

5. De KMSV is een gezelligheidsvereniging met leden die
eenmaal per jaar onderling bij elkaar komen en dan ook nog
schermen (Assaut).

Er zijn nog meer varianten maar bovengenoemde zijn wel de
hoofdvarianten.

De voorzitter merkt op dat er verschillende opties zijn. Zo kan
ervoor worden gekozen om meer les te geven met als mogelijk
gevolg dat de contributie met –zeg voor het gemak- een factor 5
moet worden verhoogd. Willen we dit? In het verleden leidde
Defensie zelf de schermleraren op, maar dit concept bestaat niet
meer. En niet verwacht mag worden dat dit terug gaat komen.
Welke consequenties willen we hieruit trekken?

Marius van Zeijts reflecteert er op dat een sporter niet van alle
vijfkampbonden lid hoefde te zijn. Een lidmaatschap van één bond
was voldoende om aan alle sporten te kunnen deelnemen.

In de discussie komt naar voren wat de reden zou kunnen zijn
waarom een militair kiest voor een lidmaatschap van een militaire
vereniging en niet voor een burgervereniging. Alain Castermans is
van mening dat de reden erin is gelegen dat het bij de KMSV ook
gaat om een stukje gezelligheid. Er wordt niet alleen goed
geschermd maar ook veel gelachen. En als dat dan ook nog eens kan
in de baas zijn tijd is dat mooi meegenomen. Hij haalt aan dat dit
gedachtegoed ook is terug te vinden in het belang dat de leden
hechten aan de uitreiking van de spelden. Het gaat niet alleen om
het schermen.

De voorzitter sluit onder dankzegging van alle inbreng de discussie.
Zoals van tevoren aangegeven ging het om een vrije
gedachtevorming. Het bestuur neemt al deze ideeën ter harte en
komt met een voorstel terug.

13. Rondvraag

Er zijn geen vragen tijdens de rondvraag.

Marius van Zeijts bedankt het bestuur voor zijn jarenlange inzet.
Marius ziet de toekomst van de KMSV positief tegemoet.

14. Sluiting

De vergadering wordt om 16.25 uur gesloten.
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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2018
Gedurende het 23e verenigingsjaar van de KMSV is het bestuur zeven
keer bijeen geweest. Ook dit jaar hebben de bestuursbijeenkomsten
voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het bespreken van de
mogelijkheden om de KMSV toekomstbestendig te maken. De
algemene ledenvergadering had het bestuur de vrije hand gegeven om
met voorstellen daartoe te komen. De discussie die in de laatste
algemene ledenvergadering over de toekomst is gevoerd is bij de
gedachtevorming van het bestuur betrokken.

Deze centrale training waaraan elk KMSV lid mag meedoen, wordt
verzorgd door Toon van der Grinten.

Doordat de deelname aan de SPK’s terugliep heeft het bestuur besloten
om met ingang van 1 januari 2018 de SPK’s tegen betaling open te
stellen voor buitenstaanders buiten mededinging. Dit heeft geleid tot
deelname aan de SPK door een enkele buitenstaander. Deelname kost
€ 8 euro per keer en € 40 per seizoen. Er is geen seizoenkaart afgegeven.

Ookhet120eAssaut verliepnaar tevredenheid.HetAssaut is gehouden
van 15 tot en met 19 april 2018 op de Generaal Spoorkazerne te
Ermelo.
Er is 1 gouden spelden uitgereikt aan Annenies Notten.

Frank van der Wilt, Elnt, is als lid TC toegetreden tot het bestuur.

Vooruitlopend op de discussie over de toekomst van de KMSV heeft
het bestuur besloten in 2019 geenCISMtoernooi te organiseren.Gelet
op de beperkte vrijwilligerscapaciteit is hiervan afgezien.
Voor de andere schermactiviteiten die het bestuur ter hand heeft
genomen, wordt verwezen naar het verslag van de technische
commissie. De KMSV bewaakt de kwaliteit van het schermen door
middel van de uitvoering van de regeling “Meester-brevet”.

Boven: Examen voor het meesterbrevet op de sabel
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De Redoublement is in 2018 twee keer uitgekomen.

Ledenbestand KMSV per 1-1-2018 per 1-1-2019
Ereleden 5 5
Leden van verdienste 5 5
Gewone en buitengewone leden 96 96
Donateurs 18 14
Overige ondersteuners 2 2

totaal 126 122

In 2018 zijn er vier nieuwe leden bijgekomen. Er hebben vier leden
en twee donateurs opgezegd. In 2018 zijn helaas twee leden ons
ontvallen, Nan Speth en Henk de Vos. Boven: Toon vd Grinten scoort een spectaculaire treffer tegen Joris Bontes

tijdens de strijd om de vd Wall Schaal.

Onder: echter, gingen de aspiranten er met de winst vandoor.
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Koninklijke Militaire Schermvereniging
Begroting en realisatie 2018 en ontwerp begroting 2019

Begroting 2018 Realisatie 2018 Ontwerp begroting 2019
Lasten/Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
KNAS contributie 1.725,00€      1.667,50€     1.500,00€      
Kosten Assaut -€              1.356,75€      -€               
Kosten SPK's 500,00€         211,25€        500,00€         
Kosten Zilveren Wapens -€              250,00€         377,49€         250,00€      
Overige wedstrijdkosten 250,00€         412,27€        250,00€         
Redoublement (2 nummers) 450,00€         371,16€        400,00€         
Website 60,00€           62,19€          60,00€           
Erespelden & brassards 310,00€         285,00€        230,00€         
Afschrijving bezittingen 50,00€           151,93€        50,00€           
Bestuurskosten 150,00€         200,20€        150,00€         
Representatiekosten 250,00€         219,40€        250,00€         
Schermtechnische zaken 550,00€         159,60€        600,00€         
Onderhoud/aanschaf materiaal 200,00€         200,54€        200,00€         
Bankkosten 200,00€         166,13€        200,00€         
Diverse kosten/onvoorzien 50,00€           50,00€           

Totale lasten/uitgaven 4.745,00€      2.372,93€     4.440,00€      

Inkomsten
Contributie leden 3.050,00€      3.197,50€      3.000,00€   
KNAS contributies 1.725,00€      1.667,50€      1.500,00€   
Donaties 500,00€         525,91€         450,00€      
Dividend Van Kregten fonds 50,00€           7,28€             50,00€        
Rente baten 20,00€           21,75€           20,00€        
Te ontvangen contributies/donaties -€              
Overige inkomsten -€              206,83€         -€            

Totale inkomsten 5.595,00€      5.626,77€      5.270,00€   

Resultaat 850,00€         3.253,84€     830,00€         
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Koninklijke Militaire Schermvereniging
Herziene begroting 2019 en ontwerp begroting 2020

Herziene begroting 2019 Ontwerp begroting 2020
Lasten/Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
KNAS contributie 1.750,00€      1.750,00€     
Kosten Assaut 900,00€         900,00€        
Kosten SPK's 300,00€         300,00€        
Kosten Zilveren Wapens 250,00€         250,00€         
Overige wedstrijdkosten 450,00€         450,00€        
Redoublement (2 nummers) 400,00€         400,00€        
Website 65,00€           65,00€          
Erespelden & brassards 230,00€         720,00€        
Afschrijving bezittingen 50,00€           50,00€          
Bestuurskosten 250,00€         250,00€        
Representatiekosten 250,00€         250,00€        
Schermtechnische zaken 400,00€         400,00€        
Onderhoud/aanschaf materiaal 200,00€         200,00€        
Bankkosten 200,00€         200,00€        
Diverse kosten/onvoorzien 50,00€           50,00€          

Totale lasten/uitgaven 5.495,00€      5.985,00€     

Inkomsten
Contributie leden 3.150,00€      3.150,00€      
KNAS contributies 1.750,00€      1.750,00€      
Donaties 450,00€         450,00€         
Dividend Van Kregten fonds 50,00€           50,00€           
Rente baten 10,00€           10,00€           
Te ontvangen contributies/donaties
Overige inkomsten

Totale inkomsten 5.660,00€      5.660,00€      

Resultaat 165,00€         325,00-€        
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Van het bestuur: de toekomst
van de KMSV
Vorig jaar is in de algemene ledenvergadering gediscussieerd over de
toekomst van de KMSV. Voor de uitgangs- en knelpunten die daar
zijn besproken verwijst het bestuur naar het voorwoord van onze
voorzitter in Redoublement nummer 35 en naar de notulen van de
algemene ledenvergadering in deze Redoublement.
De algemene ledenvergadering heeft er vorig jaar mee ingestemd dat
het bestuur voorstellen formuleert om de KMSV toekomstbestendig
te maken. In dit stuk doet het bestuur voorstellen daartoe.
Het bestuur van de KMSV is van mening dat de doelstellingen van
de KMSV zoals verwoord in de statuten nog steeds overeind staan.
In de kern betekent dit dat het faciliteren van de schermsport voor
leden van de KMSV voorop staat. Om deze taak te kunnen blijven
uitoefenen kiest het bestuur er voor om primair in te zetten op het
organiseren van schermactiviteiten voor leden op een zo efficiënt
mogelijke wijze. Eventueel kunnen aan een aantal activiteiten niet-
leden deelnemen zolang dit de voorstaande doelstelling ondersteunt.
Eveneens vindt het bestuur het belangrijk om bij te dragen aan een
nationaal toegankelijk schermevenement, omdat de leden er baat bij
hebben.

Meer efficiëntie leidt tot minder werkdruk op het beperkte aantal
vrijwilligers. Bovendien leidt het tot efficiënter gebruik van
defensielocaties. Dit is van belang vanwege de te verwachten groei
van defensie en daarmee een toename van het gebruik van locaties
door defensieonderdelen hetgeen ertoe kan leiden dat er minder of
geen mogelijkheden (zoals overnachtingen tijdens wedstrijden) tot
medegebruik van locaties door de KMSV zullen zijn.
Gelet op bovenstaande heeft het bestuur besloten om het
internationale CISM toernooi niet meer te organiseren,
voornamelijk omdat dit onevenredig veel organisatiewerk vergt. Met
het oog op het voorgaande stelt het bestuur van de KMSV voor de
volgende activiteiten te (blijven) organiseren:

1. Het Assaut als tweedaags evenement.

Tegelijk met de SPK voor leden en donateurs wordt het NMK voor
actief dienenden geschermd. Op de andere wapens wordt geschermd
door de leden en donateurs bij minimaal 5 aanmeldingen. Het
programma wordt jaarlijks door de TC vastgesteld.

2. De SPK’s in Huis ter Heide.

Deze wedstrijden worden 10 keer per jaar voor de leden en
donateurs georganiseerd. Bij een deelname van minimaal 8
schermers gaat een SPK door. Deelname blijft tegen betaling open
staan voor externe schermers, omdat externe deelnemers zorgen voor
meer en afwisselender tegenstand voor onze eigen leden/donateurs.
Het ziet er vooralsnog naar uit dat deze defensielocatie beschikbaar
blijft voor deze KMSV activiteit.

3. De centrale KMSV training voorafgaand aan de SPK
wedstrijden .

De KMSV faciliteert trainingsmogelijkheden op de KMA, de KIM
en op Woensdrecht.

4. De KMSV verzorgt de opleiding tot het verkrijgen van
en het examen voor het meesterbrevet.

5. De Zilveren Wapens, de nationale schermwedstrijd die
toegankelijk is voor alle schermers, ook niet-leden/donateurs
van de KMSV.

Leden kunnen gratis deelnemen aan deze KNAS wedstrijd. Hoewel
op floret niet meer actief door KMSV leden wordt geschermd, levert
het organiseren van een floretwedstrijd tijdens de Zilveren Wapens
de KMSV wel inkomsten op. De Zilveren Wapens worden in
principe gehouden op de KMA te Breda.
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6. De vrijdag voorafgaande aan de Zilveren Wapens wordt
het tweede deel van de wedstrijd om de Bronbeek klewang
georganiseerd.

De laatste jaren werd deze wedstijd op Bronbeek geschermd maar
met het wegvallen van leden die aldaar woonachtig zijn en het steeds
moeilijker beschikbaar worden van de locatie is er geen aanleiding
meer om deze wedstrijd op Bronbeek te organiseren. Bovendien is
het extra werk voor de organisatie. Indien deze wedstrijd
voorafgaande aan het Zilveren Wapens weekend wordt gehouden,
wordt er efficiënt gebruik gemaakt van zowel het materiaal als de
locatie.

7. De SaDe combi, een wedstrijd met een unieke formule
bestaande uit gemengde equipes met een sabelscherm(st)er en
een degenscherm(st)er.

Deze wedstrijd staat in beginsel alleen open voor leden. Ter
opvulling kunnen niet-leden worden gevraagd om de equipes vol te
krijgen. De SaDe combi vindt in principe plaats op de KMA te
Breda.
Hoewel het faciliteren van de schermsport de hoofdactiviteit van de
KMSV is, herkent het bestuur het belang van sociale binding.
Daartoe organiseert het bestuur zowel tijdens het Assaut tijdens een
wedstrijd een sociaal samenzijn. De bovenstaande activiteiten staan
of vallen met het enthousiasme van de leden. Wij gaan er echter van
uit dat alle leden eraan willen bijdragen om bovenstaande
activiteiten tot een succes te maken.

Hiernaast: Boven: Finale NMK tussen Joris Bontes tegen Maurice
Verburgh. Onder: Thimo Dalm tegen Jasper Schout
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SPK 1 SPK 2 SPK 3 SPK 4 SPK 5 SPK 6 SPK 7 SPK 8 SPK 9 SPK 10
Plaats H ter H H ter H H ter H Ermelo H ter H H ter H H ter H

KMA 
Breda H ter H H ter H

Datum 26-jan 16-feb 23-mrt 16-apr 18-mei 15-jun 21-sep 19-okt 23-nov 21-dec
Aantal deelnemers 11 13 13 32 12 13 8 8

pnt 
(plaats)

pnt 
(plaats)

pnt 
(plaats)

pnt 
(plaats)

pnt 
(plaats)

pnt 
(plaats)

pnt 
(plaats)

pnt 
(plaats)

SPK
rangnr Naam Rang KM deel SPK 1 SPK 2 SPK 3 SPK 4 SPK 6 SPK 7 SPK 8 SPK 9 totaal

1 van der Klip, Michael KLTZ b.d. KM 19 (2) 23 (1) 23 (1) 40 (2) 22 (1) 23 (1) 16 (2) 18 (1) 150
2 van Heerde, George Res Tlnt Inf KL 0 21 (2) 15 (5) 38 (3) N 20 (2) 21 (2) 14 (3) 14 (3) N 129
3 Schout, Jasper Tlnt KL 21 (1) 13 (6) 17 (4) 24 (10) I 18 (3) 19 (3) 18 (1) 12 (4) I 117
4 Helsper, Emil Kpl KL 15 (4) 9 (8) 7 (9) 30 (7) E 14 (5) 9 (8) 0 0 E 84
5 von Konigslow, Bas Res Tlnt Inf KL 17 (3) 11 (7) 0 32 (6) T 16 (4) 0 0 0 T 76
6 Blaas, Stephan Lkol b.d. Kmarns 13 (5) 0 13 (6) 36 (4) 0 0 0 8 (6) 70
7 Verburgh, Maurice Kap KLu 0 0 21 (2) 19 (14) G 0 0 12 (4) 16 (2) G 68
8 Oosthof, Jeroen Elnt KMar 11 (6) 15 (5) 0 14 (19) E 0 15 (5) 0 0 E 55
9 Breedvelt, Joop Sgt MA KL 9 (7) 0 11 (7) 26 (9) S 8 (8) 0 0 0 S 54
10 Knape, Ineke Civiel KMSV 0 3 (11) 5 (10) 21 (12) C 10 (7) 5 (10) 6 (7) 6 (7) C 53
11 van Bemmel, Marcel Tlnt KLu 5 (9) 7 (9) 2 (12) 13 (20) H 4 (10) 13 (6) 10 (5) 0 H 52
12 Dalm, Thimo LTZ2OC LD KM 0 17 (4) 0 34 (5) E 0 0 0 0 E 51
13 Bontes, Joris CadSgt KL 0 0 0 42 (1) R 0 0 0 0 R 42
14 Jongenelis, Melvin Sld2 NATRES 0 19 (3) 0 0 M 0 17 (4) 0 0 M 36
15 Bavelaar, Anne Huz 2 KL 0 0 0 28 (8) 0 0 0 0 28
16 van Leeuwen, KPC AOOI b.d. KM 0 0 0 15 (18) 0 0 4 (8) 4 (8) 23
17 Maas, Jan AOOI b.d. KL 0 0 0 20 (13) N 0 0 0 0 N 20
18 van den Berg, Paul Civiel Mindef 0 0 19 (3) 0 V 0 0 0 0 V 19
19 Esser, Eduard LTZ2 KM 0 0 0 18 (15) O 0 0 0 0 O 18
20 van de Ven, Jan Kap MJD 1 (11) 0 1 (13) 5 (28) L 1 (12) 1 (13) 8 (6) 0 L 17
21 Mannessen, Titia Kap KL 0 0 0 16 (17) O 0 0 0 0 O 16
22 van Hulst, A-M AOOI KLu 0 0 0 12 (21) N 0 0 0 0 N 12
23 de Jong, Cheryl Civiel KMSV 0 0 0 0 0 0 0 10 (5) 10
24 van der Wilt, Frank Elnt KL 3 (10) 0 3 (11) 0 0 2 (12) 0 0 8

Eindstand na 
aftrek 2 
slechtste 
resultaten

Eindstand Super Prestige
Klassement 2018
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