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1 Standaardisatie e-mailadressen

Hier is op de vorige ALV ook al over gesproken. Dit werd toen al geregeld werd gezegd,
echter staan op de website van de KNKF-sectie powerliften nog steeds privé e-mailadressen
van de bestuursleden. Daarnaast worden e-mails ook nog steeds verzonden via deze privé e-
mailadressen.

2 E-mailadressen in BCC

Het komt nog vaak voor dat e-mails worden verzonden zonder dat e-mailadressen in de BCC
worden geplaatst. E-mailadressen worden daardoor zonder toestemming gedeeld. Ook wordt
er gevoelige informatie gedeeld in deze e-mails. Twee voorbeelden zijn de e-mails over VKDO
(verzonden op 20 januari 2019) en over openstaande facturen (verzonden op 23 februari 2019).

3 GNSK

Dit jaar wordt het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) gehouden in Amster-
dam, met Powerlifting als keuzesport. Op eerste gezicht een mooi initiatief om Powerlifting
bekender te maken. Echter was het de bedoeling van de organisatie om dit evenement het NSK
Powerliften te noemen en dit brengt de volgende consequenties met zich mee:

• Volgens de stichting studentensport Nederland (SSN), de overkoepelende organisatie voor
alle studentensportraden in Nederland, mag er slechts 1 NSK voor elke sport per jaar
gehouden worden. Als het GNSK Powerliften gehouden wordt, dan krijgt Delft geen sub-
sidie meer van de SSN en moet er hoogstwaarschijnlijk een andere naam voor de wedstrijd
gekozen worden.

• Er kan onduidelijkheid ontstaan bij de atleten over welk NSK het ”echte” NSK is.

• Conflict met de kwalificatieprocedure voor WUPC. Op dit moment mogen de top 5 studen-
tensteden, die mee hebben gedaan met het NSK, naar het WUPC.

• Het zou conflict kunnen opleveren met de NSK recordlijsten, en alles waar naar het NSK
wordt verwezen in de documentatie.

4 Recordlijst NSK niet correct

De recordlijst van het NSK staat vol fouten. Zowel namen, gewichten als data zijn niet correct en
zullen bijgewerkt moeten worden.
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5 Werven van vrijwilligers

Met name op grote competities zoals DRC-cup komt het voor dat er een tekort is aan vrijwilligers.
Ook voor kleine verenigingen is het lastig om aan voldoende vrijwilligers te komen bij het organ-
iseren van een wedstrijd. Het kan dus nooit kwaad om te veel vrijwilligers beschikbaar te hebben.
Er zou vanuit de bond meer gedaan kunnen worden om vrijwilligers te werven. Om te beginnen
zou het helpen om een formulier op de website te plaatsen om je aan te melden voor voorzitter
wedstrijd bureau.

6 Te kort aan competities

Bij vrijwel elke competitie is het zo dat binnen 24 uur na het openen van de inschrijvingen het
maximaal aantal deelnemers al is bereikt. Het aantal aangesloten verenigingen en sportscholen
bij de KNKF neemt toe. De bond zou verenigingen meer kunnen motiveren en helpen om wed-
strijden te organiseren, zodat KNKF-leden (met name algemeen leden) vaker de kans krijgen om
deel te nemen aan competities.

7 Kwalificatie eisen NK (sub)junioren

Aansluitend op het vorige puntje, alleen dan specifiek met betrekking op het NK (sub)junioren.
Is het een optie om hiervoor een kwalificatie eis te hebben, net als het reguliere NK? Daardoor
zal de wedstrijd niet meteen helemaal vol zitten en zijn in ieder geval de beste junioren op deze
wedstrijd aanwezig.

8 Uitzendingsregelement World University Classic Powerlifting
Cup

Op de website is nog steeds niet te vinden wat de exacte eisen voor kwalificatie zijn voor de
World University Classic Powerlifting Cup. Er is daardoor ook nog steeds onduidelijkheid over
wat de eisen precies zijn.

9 Coaches World University Classic Powerlifting Cup

Wij hadden te horen gekregen dat er voor WUCPC geen coaches vanuit de bond beschikbaar
worden gesteld. Wij vroegen af of dit waar is en wat hier dan de reden voor is.

10 Aparte teamscore op wedstrijden voor mannen en vrouwen

Nu is het zo dat er voor de teamscore op wedstrijden geen onderscheid wordt gemaakt voor man-
nen en vrouwen teams. Internationaal wordt dat wel gedaan. Daarnaast zou het voor verenigin-
gen leuk zijn als er ook prijzen voor de beste of beste drie verenigingen worden verdeeld. Hoe
wordt er bij de bond over deze twee kwesties gedacht?

11 Zaken rondom inweging en rackhoogtes doorgeven

11.1 Inweging
Er is elke keer nog onduidelijkheid over het toestaan van een rijbewijs als identiteitsbewijs. Er is
afgesproken dat uitsluitend ID en paspoort zijn toegestaan. Echter zijn er nog gevallen dat een
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rijbewijs door de vingers wordt gezien.

11.2 Rackhoogtes doorgeven
Er zijn bij elke wedstrijd problemen met het doorgeven van rackhoogtes. Ten eerste kan er
alleen op het formulier worden aangegeven welke rack-/safetyhoogte je wil hebben. Er zijn
geen aparte kolommen waar men kan aangeven of je steunen naar binnen/buiten, blokken voor
bench en lift-off wil (of niet). Het formulier dat voor internationale wedstrijden gebruikt wordt,
zou overgenomen en gebruikt kunnen worden in Nederland. Internationaal wordt er ook maar
één formulier gebruikt en deze wordt ingevuld door een official of lader/vanger die aanwezig
is bij het test-rack. Het komt vaak voor dat er zowel bij de wedstrijdtafel als bij de inweging
een formulier voor de rackhoogtes ligt, met daarop onduidelijk aangegeven of men steunen naar
binnen/buiten wil etc. wat voor veel onduidelijkheid zorgt bij de organisatie.

12 Nederlands Records op DRC-cup

Artikel 17 van de regelementen zegt dat records alleen op nationale kampioenschappen kunnen
worden gevestigd. Op de DRC-cup is besloten toch records toe te kennen. Dit is tegen de regels
en oneerlijk voor andere lifters die anders graag voor een recordpoging hadden willen gaan. Het
voorstel is om deze records terug te draaien en te stemmen over het wel dan niet aanpassen van
de regelementen voor toekomstige wedstrijden.
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