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Beknopt verslag 
Algemene Ledenvergadering Vereniging NLcoach 
Maandag 21 november 2022 
Locatie: online 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezigen:  
Leden:  
Dominique Danton; Derk Elemans; Janine Huiden – Timmer; Frank Kneefel; Helen Lejeune; Arjan van Ree; Mieke 
Regelink; Marc Rompa; Ronny Saaman; Bart van Schelt; Marianka van Stein; Donny Stumpel; Jaap Verhagen; 
Peter Verschoor; Paula de Visser; Roland de Haan; Hanne de Vreede; Hub Errens; Astrid op ’t Landt 
 
Bestuur:  
Paul van Ass (vz.), Norbert Groenewegen, Kirsten van der Kolk, Chris Vriens 
 
Gast:  
Dennis Breevaart, Administratiekantoor MenL 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Peter van Holstein 
 

 
1. Opening 

Paul van Ass heet iedereen welkom. De opkomst is groter dan vorig jaar en dat is mooi. 

2. WA-verzekering 

Paul van Ass geeft een toelichting op het proces rond de WA-verzekering. Op 20 oktober is het bericht 

van de verzekeraar ontvangen dat de WA-verzekering van onze leden per 1 januari 2023 definitief wordt 

opgezegd. Het was de laatste jaren al een lastig verhaal aan het worden. De huidige polis is via de 

verzekeraar op de beurs ondergebracht, zodat meerdere verzekeraars het risico met elkaar delen.  

Het bestuur heeft de afgelopen tijd meerdere tijd meerdere lijntjes uitgezet om te zien of het toch 

mogelijk is de verzekering, wellicht bij een andere verzekeraar, voort te zetten. Concreet zijn dat: 

• Marcel Woudman van Achmea, de huidige verzekeraar. Hij onderzoekt of Interpolis, een dochter 

van Achmea, de polis wellicht kan overnemen. 

• Via NOC*NSF is Oscar van der Wal (Zeker in Sport) benaderd. Hij doet veel verzekeringen in de 

sportwereld. 

• Via Dennis Breevaart, onze accountant, is Marcel Kijne, een tussenpersoon in Vlaardingen, ook 

op dit dossier gezet. 

Omdat het aantal verzekeraars op dit gebied beperkt is komen zij wellicht bij dezelfde partijen uit.  

Het bestuur verwacht dat een aantal leden het lidmaatschap opzegt als de verzekering niet elders onder 

te brengen is. En daarmee komen we op de vraag of de continuïteit van NLCoach nog wel te borgen is. 

Enkele reacties van de leden: 

- Janine Huiden (VVTT) geeft aan dat het voor haar club geen groot probleem is omdat haar leden al 

via de tafeltennisbond zijn verzekerd. 

- Ronny Saaman meldt dat hij een aparte WA-verzekering heeft geregeld. 
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- Bart van Schelt geeft aan dat hij via zijn atletiekvereniging is verzekerd. Hij zoekt uit hoe dit loopt. 

(NB: Daags na de vergadering meldt Bart dat dit via de Atletiekunie loopt). 

- Mieke Regelink (VML, senioren sportleiders) stelt dat het voor haar achterban (480 leden) heel 

slecht nieuws zou zijn en dat het zou betekenen dat deze groep het collectieve lidmaatschap van 

NLCoach opzegt. Zij betreurt dat omdat het cursusaanbod ook gewaardeerd wordt. 

Het bestuur wil tijdig duidelijkheid scheppen naar de leden en streeft ernaar rond 10 december 

uitsluitsel te kunnen geven. 

3. Bestuurssamenstelling. Aftredend en herkiesbaar zijn: 

a. Paul van Ass, voorzitter.  

b. Norbert Groenewegen, penningmeester.  

c. Kirsten van der Kolk, lid.  

Paul, Norbert en Kirsten zijn eind 2019 toegetreden tot het bestuur en zijn na een eerste 

statutaire termijn van drie jaar herkiesbaar voor een tweede termijn. 

d. Chris Vriens, lid. Chris is eind 2018 toegetreden tot het bestuur en zou statutair eind 2021 

herkozen moeten zijn voor een tweede termijn. Dat is niet gebeurd, dus verzoekt het bestuur de 

leden om Chris met terugwerkende kracht per december 2021 te benoemen voor een tweede 

termijn. 

Na een korte toelichting van Paul van Ass gaan de leden unaniem akkoord met de herbenoeming 

van bovenstaande bestuursleden. Arjen van Ree spreekt zijn waardering richting het bestuur uit dat 

zij zich blijven inzetten voor deze klus. Hij krijgt bijval in de chat. 

 

4. Plannen voor 2023 

Dit onderwerp werd vooral besproken a.d.h.v. de contributie 2023 (5c) maar is op basis van de agenda 

hier vastgelegd. 

Paul licht toe dat het bestuur van plan is om op vrijdag 10 maart 2023 een buitengewone ALV plus een 

congres te organiseren. Mocht het niet lukken met de verzekering en als dat de continuïteit zou 

ondergraven dan sluiten we daar met een goede inhoudelijke bijeenkomst af.  

Grensoverschrijdend gedrag inclusief het daarvan ten onrechte beticht worden zal een belangrijk thema 

zijn bij dat congres. Paul noemt daarbij de recente situatie die is ontstaan rond Charles van Commenee, 

waarbij de aanvankelijke beschuldiging groot door de media werd opgepakt, maar de voor Charles 

goede afloop amper werd vermeld. Paul vraagt hoe coaches elkaar in zo’n situatie kunnen steunen. Dit 

thema zou een nieuw startpunt van onze vereniging NLCoach kunnen zijn 

Janine Huiden benoemt ook de andere kant: als er wel sprake is van fout gedrag is het niet altijd goed 

aan te pakken. Zij wijst op het Centrum voor veilige sport waar veel kennis op dit gebied zit en waar 

goede adviezen gegeven worden. Zij adviseert contact op te nemen met hen. 

Derk Elemans zegt in de chat dat er behoefte is aan een laagdrempelige plek waar je over 

grensoverschrijdend gedrag kunt praten en kennis kunt halen. 

Paul noemt ook dat er in 2023 aanpassingen aan het magazine komen. Dit zal meer digitaal worden om 

daarmee de kosten te verlagen. 

Bart van Schelt meldt dat hij recent een promo filmpje voor NLCoach heeft gemaakt dat naar cursisten 

van NLCoach bijscholingen is gestuurd. Hoe kunnen we aspirant-leden bij NLCoach betrekken. Hij noemt 

als voorbeeld de Looptrainersdag van de Atletiekunie waar 1.100 deelnemers waren. Die zijn vast niet 

allemaal lid van NLCoach! 
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Marc Rompa spreekt in de chat zijn steun uit voor de belangenbehartiging vanuit NLCoach. 

Arjen van Ree (NKTV) stelt de vraag of de NKTV wel een aparte vereniging moet blijven of wellicht beter 

kan integreren in NLCoach. Jaap Verhagen steunt dit idee in de chat.  

Paul rondt dit onderwerp af en stelt dat we al deze ideeën mee moeten nemen richting maart. 

5. Financiën (i.a.v. Dennis Breevaart AA van MenL Adviseurs en cijferhelden):   

a. Jaarrekening 2021: 

Nadat enkele vragen zijn beantwoord door Norbert Groenewegen (penningmeester) en Dennis 

Breevaart (accountant) keuren de leden de jaarrekening 2021 van de Vereniging NLcoach goed. 

b. Begroting 2023: 

Norbert Groenewegen licht kort toe dat het gezien de situatie rond de WA-verzekering niet 

mogelijk was een begroting voor 2023 op te stellen. De kostenkant is vrij eenvoudig maar er is 

geen enkel inzicht in het aantal opzeggingen dat het gevolg zou kunnen zijn, waarmee de 

inkomstenkant niet te bepalen is. Uiteraard zal het bestuur dit begin 2023 alsnog doen. 

c. Contributie 2023: 

Er moet i.v.m. de lopende verplichtingen en de facturatie en incasso wel een contributie voor 

2023 worden vastgesteld. Het bestuur heeft daartoe op de agenda een voorstel gedaan.  

Arjen van Ree stelt voor de contributie juist te verhogen om de vereniging daarmee wat meer 

armslag te geven. Paul van Ass noemt de buitengewone ALV in maart (zie hierboven onder punt 

4). Daar moeten we met elkaar vragen bespreken zoals ‘Waar staan we voor?’ en ‘Wat willen we 

als NLCoach doen?’. De verdere discussie is weergegeven bij punt 4. 

De contributie voor 2023 wordt daarmee als volgt vastgesteld: 

Indien er in 2023 definitief geen WA-verzekering is: 

➢ Basiscontributie € 67,50 (nu € 82,50) 

➢ Gevaarlijke sporten beroepsmatig (nu € 150) en hobbymatig (nu € 110) wordt gelijk aan 

basiscontributie 

➢ Studenten: € 30 (nu € 40) 

➢ PRO-lidmaatschap € 245 (nu € 260) 

Indien er alsnog een WA-verzekering wordt afgesloten dan blijven de contributies 2022 van 

kracht, verhoogd met een inflatiecorrectie van 5%. 

6. Notulen ALV NLcoach 13 december 2021 

Hierover zijn geen vragen waarmee ze zijn goedgekeurd. 

7. Rondvraag 

Dominique Danton vraagt naar de stand van zaken rond de ambassadeurs. Bart van Schelt heeft zoals 

eerder gezegd een promofilmpje gemaakt voor NLCoach. Verder is hier nog te weinig voortgang mee 

geboekt. 

8. Sluiting 

Paul dankt iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering. 


