
ALV vergadering KNKF Sectie Powerliften 2019 ; Vragen en voorstellen namens Fox Gym Rotterdam 
 

1. Nederlandse records op nationale wedstrijden 
Er is veel verwarring en onbegrip ontstaan bij de leden na het achteraf toekennen van Nederlandse 
records (NR) bij de DRC Cup. Via het instagram account van DRC groep en het facebook event van de 
DRC Cup is door de voorzitter gepubliceerd dat deze Nederlandse records zijn erkend omdat 
dopingcontrole heeft plaatsgevonden.  
Hoewel in het wedstrijdreglement (art 17) gesproken wordt over doping gecontroleerde wedstrijden 
zoals EK, WK, WEC, ER Equipment en World Games is op zijn minst de suggestie gewekt dat hier gaat 
om wedstrijden met hoog internationale allure. Ook is in de ALV (2017) besloten geen NR’s meer te 
erkennen op de DRC cup, SBD cup en NSK en zijn hiervoor aparte records per wedstrijd in het leven 
geroepen.  
 
Vraag aan het bestuur:  

 Waarom is gekozen om bovenstaande beslissing (toekenning van NR) te communiceren via 
een facebook event van DRC Cup en instagram van DRC groep en niet de officiële 
communicatie kanalen van de KNKF sectie powerliften? 

 Waarom is gekozen om van een eerder genomen besluit in de ALV af te wijken, namelijk dat 
geen Nederlandse records toegekend worden bij de DRC cup, SBD cup en NSK? 

 Wat is nu het standpunt van het bestuur mbt tot het achteraf toekennen van NR op de DRC 
Cup, SBD Cup en andere nationale wedstrijden indien er dopingcontrole heeft 
plaatsgevonden op betreffende wedstrijd? 

 
 

2. Notulen ALV 2018 
Volledigheid 
De notulen van de ALV 2018 zijn op aantal onderdelen onvolledig en niet zelfstandig leesbaar omdat 
onder andere de binnengekomen stukken en relevante discussies hieromtrent niet hierin 
opgenomen.  Dit heeft in 2018 op diverse momenten tot onduidelijkheden geleid bij de leden. Enkele 
voorbeelden zijn de identificatie van deelnemers op wedstrijden, dopingprocedures (wijze van 
uitvoering/ resultaten) en toekenning van Nederlandse records. 
  
Tijdigheid 
Ondanks expliciet toegezegd in de ALV zijn de notulen pas na herhaalde aanvraag gepubliceerd op de 
website. 
 
Voorstel: Publicatie van notulen binnen 4 weken na de vergadering 
Voorstel: Notulen in het vervolg zodanig opstellen dat deze zelfstandig leesbaar zijn en een volledige 
weergave geven van hetgeen in de vergadering is besproken. Dit kan op verschillende manieren 
gebeuren door bijvoorbeeld verdere (professionele) ondersteuning van de notulist. 
  

3. Kwalificatie-eisen 
De planning van de publicatie van de kwalificatie-eisen is niet inzichtelijk. Dit is voor de lifters, 
coaches en verenigingen niet prettig omdat op basis van deze eisen ook de trainingen, vakanties en 
deelname aan specifieke wedstrijden worden afgestemd.  
 
Hieronder volgen enkele voorstellen om de procedure omtrent de kwalificatie-eisen inzichtelijker te 
maken. 
 
 
 
 



3.1 WK/EK Masters classic 
Het WK en EK classic masters vinden volgend jaar (2020) in maart en april plaats.  
 
Voorstel: publicatie van kwalificatie-eisen 4 weken na afloop van WK classic in Helsingborg (juni 
2019) of tenminste 8 weken voor NK masters (oktober 2019) 
 
3.2 EK/WK Classic/Equiped senioren/ (sub) jr. 
 
Voorstel: publicatie van de kwalificatie-eisen 4 weken na afloop EK Classic in december.  
 
3.3 NK Classic 
 
Voorstel: publicatie van de kwalificatie-eisen 4 weken na afloop van NK classic. 
 
 

4. Nederlandse records 
Op de website staat een bestand met Nederlandse records. Deze is tussen februari 2018 en 
december 2018 niet geactualiseerd. Op wedstrijden in deze periode heeft dit in enkele gevallen 
onduidelijkheden opgeleverd bij lifters/coaches. 
  
Voorstel: Na elk NK of internationale wedstrijd actualiseren van het bestand door een of meerdere 
personen binnen het bestuur of door anderen op aanwijzen van het bestuur.  
 

5. Samenstelling bestuur KNKF- sectie powerliften 
Bestuursleden worden volgens het sectiereglement art 3 benoemd voor een periode van 3 jaar. 
Mei 2019 is de 3 jaars termijn in elk geval voor de functies voorzitter en secretaris afgelopen. De 
functie van voorzitter vereist volgens het sectiereglement een verkiezing en een kandidaatstelling. 
 
Vraag aan het bestuur: 

 Op welke wijze wordt de mogelijkheid geboden voor leden om zich binnen een redelijke 
termijn kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter?  

 Aangezien voor de ALV geen kandidaatstelling is geweest op welke wijze zal na de ALV over 
de kandidaatstelling gestemd worden door de leden?  
 


