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Ingezonden stukken ALV 2019 waarover gestemd kan wordenn

1n Bestuur: Het (opnieuw) invoeren van een A- en een B-klasse zodat 

wedstrijden interessanter worden voor een grotere groep atleten en het 

tevens mogelijk wordt om verschillende wedstrijden te organiseren voor 

de diverse klassenn 

2n IJzersterk: Bestuursleden moeten KNKF e-mailadressen gebruiken inpnvn 

privé e-mailadressenn

3n Atlas: Atleten mogen na kwalifcate voor een internatonale wedstrijd 

veranderen van gewichtsklasse ondanks dat de atleet niet is 

gekwalifceerd voor deze gewichtsklassen

4n Fox, IJzersterk & Bestuur: Nederlandse records mogen alleen nog maar 

op NK’s, EK’s en WK’s worden verbeterdn Sub an Tijdens de DRC-Cup 

gevestgde Nederlandse records worden alsnog niet erkendn Sub bn 

Nederlandse records kunnen gevestgd worden op alle doping 

gecontroleerde wedstrijdenn 

5n SSS: De NK’s Equipped moeten weer worden georganiseerd op basis van 

gewichtsklassen en niet op basis van IPF-puntenn

6n Bestuur: Het inschrijfgeld voor wedstrijden verhogen van € 20,- naar        

€ 30,- om zodoende budget vrij te maken voor fnanciile ondersteuning 

van atleten die uitgezonden worden naar buitenlandse wedstrijdenn 

7n IJzersterk: E-mails naar meerdere personen moeten invmn de AVG 

voortaan in BCC verzonden wordenn 

8n Fox: De notulen van de ALV moeten voortaan binnen 4 weken worden 

gepubliceerd en volledig (inclusief alle bijlagen) leesbaar zijnn 

9n Bestuur & IJzersterk: Het (opnieuw) opzeten van een team-compette 

powerlifing en bankdrukkenn Teamscores van heren- en damesteams 

moeten voortaan apart berekend worden met puntentelling op basis van

IPF puntenn Sub an Stmuleren dat er meer wedstrijden georganiseerd 

wordenn 

10nIJzersterk: Het invoeren van kwalifcate-eisen voor het NK Juniorenn 

11nBestuur: Een bid doen om een Internatonale wedstrijd in Nederland te 

organiseren in 2022n 

12nIJzersterk: Het formulier en de procedure voor de rekhoogtes overnemen

van de internatonaal gebruikte procedure en formulierenn 
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13nFox: Kwalifcate-eisen voor Internatonale wedstrijden moeten steeds 

uiterlijk 4 weken na het betrefende NK worden gepubliceerdn 

14nBestuur: Inschrijvingen voor beginnerswedstrijden moeten voortaan via 

het systeem van de Secte verlopenn 

15n Bestuur: Kwalifcate-eisen invoeren voor de World- en European 

University Cupn Voorstel 450 en 400 IPF-puntenn 
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