
 
1. Materiaal ophalen en leveren was niet goed gegaan tijdens NSK. De sectie had laten              

weten dat zij het materiaal zouden brengen maar dat is uiteindelijk niet gebeurd.             
Verder was er nagenoeg geen communicatie waardoor er veel neer kwam op de             
laatste paar dagen voor de wedstrijd. Hoe gaat de sectie er voor zorgen dat er               
voortaan een betrouwbare communicatie is i.v.m. materialen leveren? Verder, wat          
gaat de sectie veranderen om er voor te zorgen dat het ophalen/wegbrengen van             
materiaal niet last-minute neer komt op verenigingen? 

a. Verenigingen kunnen niet worden verwacht dit materiaal te vervoeren omdat          
het soms over grote gewichten en grote afstanden gaat. Niet iedereen heeft            
hier tijd voor of de mogelijkheid (geen rijbewijs, geen bus beschikbaar). 

 
2. Op de vorige ALV was er ingestemd dat er kwalificatie-eisen zouden komen voor het              

NKJ en NKSJ. Er waren voor dit seizoen geen eisen gesteld. Gaat dit voor              
aankomend seizoen wel ingesteld worden? Heeft de technische commissie deze          
eisen al bepaald? 

 
3. Op de vorige ALV was er ingestemd dat de internationale procedure gevolgd zou             

worden voor het doorgeven van rekhoogtes (met onder andere een official bij het             
rek). Dit is echter niet bij elke wedstrijd gebeurt, intekenlijsten lagen bij de             
wedstrijdtafel of rekhoogtes werden toch wel tijdens de inweging doorgegeven. Zal           
deze procedure aankomend seizoen wel gehandhaafd worden?  

 
4. Uit het beleidsplan blijkt dat het doel is om algemene leden uit te faseren. Echter zijn                

wij van mening dat de sport hierdoor minder toegankelijk wordt. Verenigingen gaan            
dan indirect bepalen wie er aan wedstrijden mee mogen doen en mensen zouden             
dan uitgesloten kunnen worden. Is er een andere mogelijkheid om verenigingen           
meer te belonen voor hun inzet voor de sport? Een hoger inschrijftarief voor             
algemene leden (of korting voor vereningsleden)? 
 

5. In het beleidsplan wordt genoemd (op pagina 5) dat de directie zowel een             
adviserende als een uitvoerende rol heeft. Echter wordt er nergens genoemd dat de             
directie verantwoordelijkheid draagt in de uitvoering van het beleid. Er is verder geen             
duidelijkheid over de regels wat betreft samenstelling en verkiezing van de directie.            
Er is verder ook niet gespecificeerd dat de directie geschorst zou kunnen worden             
door de sectievergadering (wat wel voor het sectiebestuur geldt). Wij zijn van mening             
dat dit wel opgenomen zou moeten worden. 

 
6. Strength academy biedt een KNKF opleiding powerlifting instructeur aan. Hierbij          

wordt de naam KNKF als marketing gebruikt. Ontvangt de sectie ook een deel van              
de opbrengst uit deze cursussen? De cursus kost 637 euro en er waren afgelopen              
jaar 127 deelnemers, dit komt neer op een bedrag van 80.899 euro.  

 
 


