
Ter info: we zijn blij met het voorliggende beleidsplan en er staan veel 
goede/leuke/interessante dingen in. Het is mooi om te zien hoe de sport groeit en 
verder professionaliseert  
 
 
Notulen van vorige keer: 
 
Beslissing A-B wedstrijd: wat is de status hiervan? Wat houdt dit precies in? 
 
De financiële stukken missen. Chris heeft aangegeven deze later toe te voegen. Wanneer 
kunnen we deze verwachten? 
 
1.5 uur is naar ons inziens te ambitieus voor de ALV. Het beleidsplan is een nieuw te 
bespreken stuk en gaat voldoende vragen opleveren. Wat gebeurt er wanneer niet alle 
vragen kunnen worden beantwoord? De ALV is op dit moment het enige moment dat clubs 
hun input kunnen inbrengen. 
 
Vanuit East End zien we iever geen wedstrijden meer die voor 10.00 starten (helemaal nu 
de max snelheid 100 kmph is). De Northside Cup startte om 10.30 en verliep prima. 
Hierdoor hoeven lifters geen overnachting te organiseren wat het participeren in wedstrijden 
laag drempeliger en goedkoper maakt.  
 
Wanneer een lifter op een niet kampioenschap net geen gewicht haalt (voorbeeld: max 2% 
er vanaf om wel aan te tonen dat er moeite is gedaan of 500 gram) zouden wij graag zien 
dat hij/zij buiten mededingen mag participeren. Dit wordt in andere landen ook toegepast. De 
beargumentatie is hetzelfde als de aanpassing die de IPF heeft gedaan voor het niet volledig 
diskwalificeren als je bomt op de squat en/of bench: er is veel tijd, geld en moeite in de 
voorbereiding gegaan.  
 
Uiteraard is het doel om officieuze wedstrijden ook dopingvrij te laten zijn. Officieuze 
wedstrijden zoals bij Northside zijn vaak een opstap naar bondslidmaatschap. Het voorstel 
zoals het er nu ligt is echter andersom: eerst lid zijn van de bond (vanwege de dopingregels) 
en dan participeren in officieuze wedstrijden. Hierdoor verdwijnt de natuurlijke opmaat van 
officieus naar officieel. Voorstel is om de regels te versoepelen en bij inschrijven van lifters 
bij officieuze wedstrijden een akkoordverklaring aan te vinken waarin hij/zij aangeeft geen 
doping te hebben gebruikt.  
 
De IPF houdt jaarlijks (NB: is dit echt jaarlijks?) een technische meeting waarin inhoudelijke 
zaken rondom de sport worden besproken. Als aangesloten club zouden we graag vooraf de 
mening van Nederland willen weten (en mee praten) aangaande de ingebrachte stukken 
alsmede welke stukken/onderwerpen Nederland inbrengt.  
 
Het is een goede zaak dat coaches over een coachings licentie moeten beschikken. Echter 
wedstrijden kennen nog vaak een behoorlijk aantal algemene leden die vaak door vrienden 
van dezelfde sportschool worden gecoacht. Deze mensen zullen nu buiten de boot vallen. Is 



het mogelijk om twee vrijwilligers bij een platform in te zetten die ‘algemene coach’ zijn? Dit 
wordt ook gedaan bij de officieuze wedstrijden van Northside Barbell en bevalt erg goed. 
 
East End heeft ervaring met het programme E-boekhouden voor de administratie en is 
onlangs over gestapt op SnelStart. Snelstart wordt door ons als een beter programma 
ervaren dan E-boekhouden. Snelstart is gebruiksvriendelijker, sneller en kent meer handige 
opties die er voor zorgen dat de administratie gaandeweg steeds meer automatisch verloopt.  
 
Het inschrijven van deelnemers voor een wedstrijd is voor een club een tijdrovende 
bezigheid. Er moet veel informatie bij elkaar worden gehaald. Idealiter wordt er een systeem 
opgezet waarbij een club zijn/haar lifters kan aanvinken en in 1x kan aanmelden.  
 
Financieel: De kosten voor de wedstrijden zijn met 10,- verhoogd. Hierover 2 vragen: 1) Ook 
de kosten voor de KNKF zijn verhoogd en wel met 30%. Iaw een 50% en een 30% stijging in 
hetzelfde jaar. Dit wordt door veel leden als disproportioneel ervaren. 2) De verhoging zou 
worden gebruikt voor een verdere tegemoetkoming in de kosten van de internationale 
atleten. In hoeverre is dit al gebeurd? 
 
Wedstrijden die 30 euro hebben gekost: DRC 2019, SBD 2019, NK Masters 2019, NK 
Bankdrukken 2019, Beginnerswedstrijd Langedijk 2019, NBC 2020, Beginnerswedstrijd 
Nijmegen 2020,. 
 
Onder opleidingen en licenties: ‘Opstellen curricula powerlift-gerelateerde cursussen van de 
KNKF’. En Nationale wedstrijdcoachlicentie training en examen opzetten’ . Hoe gaat dit er uit 
zien? Is er internationaal al gekeken naar wat beschikbaar is?  
 
Gezien de persconferentie van 24 juni: Verwacht de bond dat we vanaf 1 september weer 
wedstrijden kunnen draaien? 
 
Mbt de status van topsport aanvraag: is er zicht op een deadline? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


