
Notulen ALV 2019

Datum: Zaterdag 29 Juni 2019
Plaats: Zalencentrum de Zwaan, Markt 9 Son en Breugel
Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Aanwezig:
Voorzitter – Pieter van de Vijfeijke
Secretaris – Henk Keizer
Automatisering en Promotie – Chris Janssen
Internationale wedstrijddeelnames - Sandra Wildeman

Kascommissie – Brenda van der Meulen, Denzil Vreugd
Notulisten – Fabbio Hu, Maaike de Vries
Scheidsrechtercommissie – Ellen Commandeur, Fabbio Hu, Joey Ma
Spreekbuis atleten – Maaike de Vries
Internationale Coaches – Maaike de Vries, Pjotr van den Hoek, Wim Wamsteeker

DSKV IJzersterk (Martin Tan, Max Wouters)
Fox Gym (Denzil Vreugd)
Iron House Co. (Yvonne Kortsmit)
KSC Friesland (Anne Bierma)
NKV Atlas (Pardeep Kailey)
NSKV Art of Power (Art Asrian)
NSKV Profectus (Lorentz Muylkens)
SCC Powerhouse (Vito Minheere)
Sport Arena Eindhoven (Pieter van de Vijfeijke)
Sportcentrum Top-Fit (Wim Bevers)
SSS Alkmaar (Brenda en Joke van der Meulen)
Staal en Kracht (Lloyd Bieshaar)
Strength Academy (Jordi Snijders)
Team Magna (Sandra Wildeman)
TSKV Spartacus (Willem, Peter Kerris)

Stichting Evenementen NPB • KvK 51304848 • IBAN NL26RABO0327057688



Afwezig zonder afbericht: Afwezig:
ASKV Kratos East End Strength Sports
EPT Training.nl ESKV Odin
Fenix Barbell GSKV Northside Barbell
Krachtlab KSV Sandow Delft
Loods 37 Sportja
No Excuses
Perfect Performance
Powerlifting Zwolle
SKVU Obelix
Strength First
Striktly Powerhouse
Wageningen Beasts
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1. Opening Voorzitter

De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering om 14.02 uur.

2. Vaststellen Agendapunten

De agendapunten worden voorgelegd en er worden geen nieuwe agendapunten 
toegevoegd.

3. Vaststellen Notulen 2018

Er worden geen aanmerkingen gegeven op de notulen van de ALV van 30 Juni 2018 en de 
notulen zijn vastgesteld.

4. Financieel Jaarverslag 2018-2019

Het financieel jaarverslag is op vrijdag 28 Juni 2019 voltooid door het bestuur en is (nog) 
niet op de website verschenen. 

De financiën van de KNKF Sectie Powerliften worden beheerd door de Stichting 
Evenementen NPB gezien de juridische beperkingen van een sectie. De inkomsten zijn in 
2018 licht gestegen ten opzichte van 2017:

 2017: *******
 2018: *******

Het saldo van de (spaar)rekeningen zijn gestegen:
 1 januari 2018: *******
 31 december 2018: *******

De totale inkomsten voor het seizoen 2018-2019 is *******. De totale uitgaven voor het 
seizoen 2018-2019 is *******. 

De kascommissie heeft steekproefsgewijs gecontroleerd op aanwezigheid van een factuur 
gekoppeld aan een uitgave. De kascommissie heeft geen abnormaliteit hierin gevonden.

De kascommissie heeft steekproefsgewijs gecontroleerd of de inkomsten kloppen. Hierin is 
opgevallen dat er een (positief) verschil is tussen de ledenadministratie bij de KNKF en KNKF 
Sectie Powerliften. Het bestuur heeft uitgelegd dat de KNKF langzaam is in het opschonen 
van de ledenadministratie. Bovendien zijn sommige actieve leden onbedoeld op non-actief 
gesteld of staan er leden dubbel in de administratie. Het uiteindelijke resultaat is dat de 
inkomsten gederfd uit ledencontributie hoger uitvalt dan wat het hoort te zijn.
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Het valt op dat er een groot verschil is tussen de uitgaven van een wedstrijd. De gemiddelde
kosten per deelnemer verschillen fors in de wedstrijden onderling. De organiserende 
vereniging maakt een begroting voor de wedstrijd en deze wordt gecontroleerd door het 
bestuur. Bij goedkeuring van de begroting, gaat de organiserende partij aan de slag met het 
opzetten van de wedstrijd. Het bestuur legt uit dat het verschil in kosten vooral te maken 
heeft met de aankleding van een wedstrijd (podium-accessoires), kosten van een fotograaf, 
transport van wedstrijd-materiaal en dergelijke voorzieningen zoals een toiletwagen. Hierbij
komt de stichting van het KNKF Powerliften de organiserende partijen tegemoet, opdat de 
organiserende partij geen verlies draait voor het organiseren van een wedstrijd.

Verschillende ideeën om de kosten per wedstrijd te beperken worden voorgesteld. Pardeep 
Kailey stelt voor om een maximale begroting op basis van het aantal deelnemers te stellen. 
Hierbij moet dus worden gekeken wat de gemiddelde kosten zijn per deelnemer. Max 
Wouters stelt voor om bepaalde vaste kostenposten zoals een fotograaf of toiletwagen, vast
te stellen in het wedstrijdhandboek. In het wedstrijdhandboek zal dan een lijst staan met 
bedrijven welke de voorkeur genieten van het bestuur.

Het bestuur antwoordt op het voorstel van Pardeep, dat het niet makkelijk is om de kosten 
per deelnemer te berekenen en dat het te veel werk creëert voor het bestuur. Het bestuur 
zal een inventarisatie maken van de wedstrijden van het seizoen 2018-2019 om te kijken 
wat de gemiddelde kosten zijn voor de 2-daagse en 1-daagse wedstrijd. Hierop zal een 
benchmark komen voor de begroting van een 2-daagse en een 1-daagse wedstrijd. De 
benchmark dient ter indicatie van de maximale kosten voor een wedstrijd. Het bestuur ziet 
liever mooi-aangeklede wedstrijden dan minimalistische (goedkope) wedstrijden.
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5. Verkiezing Nieuwe Samenstelling Sectiebestuur

Het bestuur (periode 2018-2019) heeft de volgende samenstelling naar voren gebracht:
 Voorzitter: Chris Janssen
 Secretaris: Sandra Wildeman
 Penningmeester: vacature open, waargenomen door Pieter van de Vijfeijke
 Algemeen directeur (Stichting Evenementen NPB): Pieter van de Vijfeijke
 Technisch directeur (Stichting Evenementen NPB): Henk Keizer

o Technische staf: Pardeep Kailey & Pjotr van den Hoek

De samenstelling van het bestuur (de Stichting Evenementen NPB en de KNKF Sectie 
Powerliften) is gevormd naar aanleiding van het Topsportplan welke is gevormd naar de 
structuur welke heerst binnen de IPF. De voorzitter vermeldt hierbij dat de KNKF graag het 
oude bestuur (Pieter van de Vijfeijke en Henk Keizer) een rol blijven spelen binnen het 
bestuur. De reden hiervoor is de ervaring van de voormalige voorzitter en secretaris, om 
hun ervaring en wijsheid te delen voor het nieuwe bestuur.

Pieter van de Vijfeijke vermeldt dat de instemming voor het nieuwe bestuur volgens het 
Sectiereglement Koninklijke Nederlandse Krachtsport & Fitnessbond 3 juni 2011 | 18 
december 2012 – update 19 april 2013, artikel 3 lid 4: “De voorzitter van het sectiebestuur 
wordt in functie kandidaat gesteld en benoemd. De overige functies worden door de leden 
van het sectiebestuur in onderling overleg verdeeld.”

Hierop is Chris Janssen ingestemd door de ALV. Het invullen van de overige functies zal 
gedaan worden door Chris Janssen. Verenigingen mogen personen voordragen om een 
bestuursfunctie in te vullen. De voorzitter (Chris Janssen) mag dan bepalen of de 
desbetreffende persoon wordt aangenomen en welke rol de persoon zal bekleden binnen 
het bestuur. 

Over de voordracht was commotie ontstaan onder de verenigingen. Verscheidene 
verenigingen wijzen erop dat de vacature voor het bestuur/voorzitterschap (beter) kenbaar 
had moeten zijn en vermeld moest worden tezamen met het aankondigen van de ALV 2019.
Verscheidene verenigingen willen in de toekomst een actieve communicatie omtrent het 
verkiezen van het sectiebestuur. Tevens wijzen er diverse verenigingen erop dat er bepaalde
documenten in voorbereiding voor de ALV zijn aangepast zonder dit kenbaar te maken. Er 
wordt verzocht om in de toekomst, de verenigingen in te lichten wanneer documenten 
gewijzigd worden per e-mail naar de verenigingen.

Verder werd het verschil tussen de Stichting Evenementen NPB en de KNKF Sectie 
Powerliften genoemd. De Stichting zal de financiën ondersteunen van de Sectie en beheert 
de rekening. De politieke kant van de sport en het beleid zal door het bestuur van Chris 
Janssen worden opgenomen. De dagelijkse leiding wordt aangepakt door de algemene 
directeur (Pieter van den Vijfeijke). 

De samenstelling en looptijd van het bestuur van de Stichting Evenementen NPB worden 
niet bepaald op de ALV. De samenstelling van de Stichting is bepaald door de Stichting zelf. 
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Er bestaat geen termijn voor het bestuur in de Stichting.  De bestuursleden van de KNKF – 
Sectie Powerliften zullen worden toegevoegd aan het bestuur van de Stichting. Binnen de 
huidige setting betekent dat concreet dat Floris van Melis uit het bestuur van de Stichting 
gaat en Sandra Wildeman en Chris Janssen worden toegevoegd aan het Stichtingbestuur.
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6. Wedstrijdkalender Seizoen 2019-2020

Het wedstrijdkalender seizoen 2019-2020 is vastgesteld op de ALV met enkele tijdelijke 
posities.

2019

1 september NK Classic Bankdrukken (M/V, sen-jun-mas) TopFit 
Equipped Bench Press Cup Kwalificatie EK- & WK 
Classic Bankdrukken

TopFit

6 – 8 september WEC Powerlifting Equipped & Classic Milaan (Italië)

7- 8 september Beginnerswedstrijd KNKF & Sportcentrum 
Langedijk

21-22 september SBD Cup Atlas & SBD

5-6 oktober Nederlandse Studenten Kampioenschap DSKV IJzersterk

16-19 oktober EK Equipped Bankdrukken (M/V, sen-jun-mas) Tampere (Finland)

20 oktober NK Classic Powerlifting Masters (M/V) Kwalificatie 
EK- & WK Masters 2020

Powerlifting Apeldoorn

10-16 november WK Equipped Powerlifting Dubai (UAE)

7-8 december DRC-Cup Spartacus & DRC-groep

2020

1-2 februari Northside Barbell Cup Northside Barbell

15-16 februari Beginnerswedstrijd Atlas

23 februari NK Equipped Powerlifting (M/V, sen-jun-mas) 
Kwalificatie EK- & WK Equipped Powerlifting
NK Subjunioren (M/V) Kwalificatie EK- & WK Classic 
Powerlifting

KNKF & Sportcentrum 
Langedijk

25-29 februari European University Cup Classic Powerlifting Bordeaux (Frankrijk)

7-8 maart NK Classiic Powerlifting Junioren (M/V) Sportcentrum Langedijk in 
samenwerking met Iron 
House. Of DSKV IJzersterk

10-15 maart EK Classic Powerlifting Masters (M/V) Albi (Frankrijk)

21-22 maart NK Classic Powerlifting (M/V senioren) Kwalificatie 
EK- & WK Classic Powerlifting

KNKF & Spartacus

4-5 april NK Bankdrukken Equipped & Classic Cup. 
Kwalificatie EK- & WK Equipped Bankdrukken

SSS Alkmaar

19-25 april WK Classic Powerlifting Masters (M/V) Kaapstad (Zuid-Afrika)

25 april Profectus Cup NSKV Profectus

4-10 mei EK Equipped powerlifting (M/V, sen-jun-mas) Thisted (Denemarken)

16-23 mei WK Equipped Bankdrukken (M/V, sen-jun-mas) Pilsen (Tsjechië)

23-24 mei Beginnerswedstrijd Staal en Kracht peilt 
mogelijkheid
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3-15 juni WK Classic Powerlifting (M/V, sen-jun-mas) Minsk (Wit-Rusland)

2-6 juli EK Equipped Powerlifting Masters (M/V) Helsinki (Finland)

t.b.d. juli World University Cup USA

5-9 augustus EK Classic Bankdrukken (M/V, sen-jun-mas) Kaunas (Litouwen)

1-5 september WK Equipped Powerlifting (sub)junioren (M/V) Birmingham (USA)
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7. Ingekomen Stukken en Mededelingen

Het bestuur heeft de volgende vragen geformuleerd naar nieuwe voorstellen aan de hand 
van de volgende ingediende stukken en interne wensen van het bestuur:

 Scheidsrechtercommissie – Ingezonden Vragen
 Scheidsrechtercommissie – Concept Artikel 20 – Nationaal scheidsrechter
 Scheidsrechtercommissie – Concept Scheidsrechtercommissie
 DSKV IJzersterk ingezonden vragen
 FOX GYM ingezonden vragen
 NKV ATLAS & aanvulling m.b.t. voorstel 2
 SSS Alkmaar ingezonden vragen

1. 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 klassen.
 Ingestemd op ALV. De Technische Commissie bepaalt in 2019-2020 welke 

wedstrijden een A-of B-competitie wordt. Daarnaast bepaalt de Technische 
Commissie de norm voor de A en B-klasse. De implementatie hiervan volgt voor het 
seizoen 2020-2021. 

2. IJzersterk: Bestuursleden moeten KNKF e-mailadressen gebruiken i.p.v. privé e-
mailadressen.
 Ingestemd op ALV

3. Atlas: Atleten mogen na kwalificatie voor een internationale wedstrijd veranderen van 
gewichtsklasse ondanks dat de atleet niet is gekwalificeerd voor deze gewichtsklasse.
 Niet gestemd, beslissing wordt doorverwezen naar besluit van de Technische 

Commissie
4. Fox, IJzersterk & Bestuur: Nederlandse records mogen alleen nog maar op NK’s, EK’s en 

WK’s worden verbeterd. Sub a, tijdens de DRC-Cup gevestigde Nederlandse records 
worden alsnog niet erkend. Sub b, Nederlandse records kunnen gevestigd worden op 
alle doping gecontroleerde wedstrijden.

 Niet ingestemd

Gewijzigd naar: Nederlandse records mogen alleen nog maar op NK’s, NSK EK’s, WK’s, 
WEC, World University Cup’s, European University Cup en World Games. Sub a, tijdens 
de DRC-Cup gevestigde Nederlandse records worden alsnog niet erkend.

 Ingestemd op ALV.
 Sub 4a, niet ingestemd op ALV, DRC-Cup records blijven geldig
 Sub 4b, verwijderd uit het origineel voorstel
 Drang vanuit de verenigingen om sub 4b te verwijderen uit het voorstel, en 

duidelijk te specificeren op welke wedstrijden een Nederlands record gezet mag 
worden. Daarnaast is verduidelijkt dat een NSK behoort tot een NK
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5. SSS: De NK’s Equipped moeten weer worden georganiseerd op basis van 
gewichtsklassen en niet op basis van IPF-punten.

 Niet ingestemd

Gewijzigd naar: De NK’s Equipped moeten weer georganiseerd worden op basis van
gewichtsklasse wanneer er meer dan 15 deelnemers per leeftijdscategorie deelnemen,
bij minder dan 15 deelnemers wordt het georganiseerd op basis van IPF-punten.
Bijvoorbeeld, er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Masters klassen en worden
niet samengevoegd tot één leeftijdscategorie. Daarnaast wordt de Best-Lifter prijs niet
gegeven wanneer de wedstrijd op basis van IPF-punten geschiedt.

 Ingestemd op ALV
 Discussie: om demotivatie weg te nemen voor deelname aan een Equipped 

wedstrijd omdat zij vaak geen kans maken op een prijs
6. Bestuur: Het inschrijfgeld voor wedstrijden verhogen van €20,- naar €30,- om zodoende 

budget vrij te maken voor financiële ondersteuning van atleten die uitgezonden worden 
naar buitenlandse wedstrijden.

 Niet ingestemd

Gewijzigd naar: Het inschrijfgeld voor wedstrijden verhogen van €20,- naar €30,- om 
zodoende budget vrij te maken voor financiële ondersteuning van atleten die 
uitgezonden worden naar buitenlandse wedstrijden. Een uitzondering op deze regel is 
dat het inschrijfgeld voor sub-junioren, junioren en studenten blijft op €20,-

 Ingestemd op ALV
 Discussie: toegankelijkheid voor doelgroepen met minder besteedbaar budget te

behouden om de toekomst van de sport (de jongeren-generatie)
7. IJzersterk: E-mails naar meerdere personen moeten i.v.m. de AVG voortaan in BCC 

verzonden worden.
 Ingestemd op ALV

8. Fox: De notulen van de ALV moeten voortaan binnen 4 weken worden gepubliceerd en 
volledig (inclusief alle bijlagen) leesbaar zijn.

 Ingestemd op ALV
9. Bestuur & IJzersterk: Het (opnieuw) opzetten van een team-competitie powerlifting en 

bankdrukken. Teamscores van heren- en damesteams moeten voortaan apart berekend 
worden met puntentelling op basis van IPF-punten. Sub a, stimuleren dat er meer 
wedstrijden georganiseerd worden.

 Ingestemd op ALV, de Technische Commissie gaat de invulling hiervan bekijken. 
De implementatie volgt voor het seizoen 2020-2021

10. IJzersterk: Het invoeren van kwalificatie-eisen voor het NK Sub-junioren en NK Junioren.
 Ingestemd op ALV
 De Technische Commissie bepaalt de kwalificatie-eisen voor het NK Sub-junioren 

en NK Junioren
 Discussie: kwalificatie-eisen opstellen voor het NK Junioren, hierdoor worden 

deelnemers verplicht om een wedstrijd voorgaande aan het NK Junioren te doen 
opdat het NK Junioren niet de allereerste wedstrijd zal zijn waaraan wordt 
deelgenomen
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 Discussie: kritiek op de huidige voorgestelde eisen, de eisen zouden te laag zijn. 
Er zouden hiermee 6 deelnemers worden uitgesloten van het Classic NK Junioren
2019

11. Bestuur: Een bid doen om een Internationale wedstrijd in Nederland te organiseren in 
2022.

 Ingestemd op ALV
 Het bestuur doet een bod op het EK Equipped Powerlifting 2022. De keuze voor 

het EK Equipped is vanwege het prestige en geringe omvang van de 
internationale wedstrijd in vergelijking met een Classic wedstrijd. Hierbij vallen 
volgens de bond meerdere voordelen uit te halen. Financieel gezien staat de IPF/
EPF garant voor eventuele gemaakte kosten. Het bestuur benadrukt hiervoor 
veel vrijwilligers nodig te zullen hebben. De voorkeurslocatie is Koningshof te 
Veldhoven.

12. IJzersterk: Het formulier en de procedure voor de rekhoogtes overnemen van de 
internationaal gebruikte procedure en formulieren.

 Ingestemd op ALV
 Internationaal gezien staat er altijd hetzelfde wedstrijd-rek met een 

rekhoogtelijst klaar. De hoofdspotter staat bij de rekhoogtelijst en is 
verantwoordelijk voor het correct invullen van de rekhoogtelijst.

 Internationaal rekhoogteformulier heeft ook meer opties zoals: steunen naar 
binnen of buiten, gebruik van blokken bij bankdrukken en het aangeven bij het 
bankdrukken

 Nationaal gezien, zal er een official bij het rek staan met een rekhoogtelijst
 Rekhoogtes worden niet meer afgenomen bij de weging

13. Fox: Kwalificatie-eisen voor Internationale wedstrijden moeten steeds uiterlijk 4 weken 
na het betreffende NK worden gepubliceerd

 Niet op gestemd

Gewijzigd naar: Kwalificatie-eisen voor Internationale wedstrijden moeten voor 1 
September gepubliceerd worden door de Technische Commissie. Totdat de eisen voor 
het nieuwe seizoen gepubliceerd zijn, zijn de oude eisen geldig.

 Ingestemd op ALV
14. Bestuur: Inschrijvingen voor beginnerswedstrijden moeten voortaan via het systeem van

de Sectie verlopen.
 Ingestemd op ALV
 Discussie: in het originele voorstel van het Sectiebestuur stond dat junioren hun 

kwalificatie konden behalen op een Beginnerswedstrijd. Het Sectiebestuur is 
uiteindelijk afgestapt van dit voorstel.

15. Bestuur: Kwalificatie-eisen invoeren voor de World- en European University Cup. 
Voorstel 450 en 400 IPF-punten.

 Ingestemd op ALV
 Discussie: waarom kwalificatie-eis in IPF-punten en niet in kilogram totaal
 De Technische Commissie zal de kwalificatie-eisen voor de University Cups gaan 

bepalen
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8. W.V.T.T.K.

Scheidsrechterscommissie: momenteel onduidelijkheid over de recordlijsten op de website, 
deze zijn verouderd en zorgen voor onrust bij de wedstrijdtafel, atleet en coaches. De 
scheidsrechterscommissie vraagt zich af wie de lijst bijhoudt en waar de meest recente 
versie te vinden is. Hierop heeft het bestuur geantwoord dat Henk Keizer de recordlijsten 
bijhoudt. Henk zal de meest recente recordlijsten naar de scheidsrechtercommissie sturen 
en naar de website-beheerder opdat de vernieuwde recordlijsten op de website te vinden 
zijn. 

Pjotr: er zijn internationale wedstrijden waarvan de preliminary-nomination gesloten 
worden alvorens een kwalificatiewedstrijd wordt gehouden. Hierdoor kunnen potentiele 
atleten voor een bepaalde internationale wedstrijd buiten de boot vallen. Het gebruik van 
de reservelijst om potentiele atleten (moeten hun kwalificatie-eis nog behalen) voor 
internationale wedstrijden moet beter onderzocht worden opdat atleten die zich mogelijk 
kunnen kwalificeren, op de reservelijst worden gezet.

Pieter: Pieter zal deelnemen aan de KNKF-vergadering en gaat een voorstel indienen waarbij
voorgesteld wordt dat de jaarcontributie van wedstrijdatleten ter discussie wordt gesteld. 
Pieter geeft aan dat deze waarschijnlijk omhoog zal gaan. -> Update na KNKF-vergadering: 
Dit voorstel is goedgekeurd. De contributie zal naar € 60,- per jaar gaan. Het streven is om 
de bedragen te innen via automatische incasso per kwartaal (dus € 15,- per kwartaal). Als je 
in de loop van het jaar lid wordt betaal je dus ook naar rato. 
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