
Notulen Sectievergadering 11 Juli 2020
Datum: Zaterdag 11 juli 2020
Plaats: Digitale video conference (Microsoft Teams)
Tijd: 15.30 - 17.35

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen Notulen ALV 2019
3. Verslag kascommissie m.b.t. financieel jaarverslag 2019
4. Presentatie en vaststellen financieel jaarverslag 2019
5. Mededelingen directie
6. Beleidsplan

● Behandeling vragen en opmerkingen
● Instemmen

7. Behandeling ingezonden stukken
8. Rondvraag

Aanwezig:
Algemeen Directeur - Pieter van de Vijfeijke
Voorzitter Sectiebestuur - Chris Janssen
Secretaris Sectiebestuur - Sandra Wildeman
Waarnemend Penningmeester - Pieter van de Vijfeijke

Voorzitter KNKF - Paul Lengkeek

Technische Commissie - Pardeep Kailey, Pjotr van den Hoek en Wim Wamsteeker
Juridisch Adviseur - Hanneke Chorus
Kascommissie - Brenda van der Meulen
Notulist - Fabbio Hu
Scheidsrechterscommissie - Joey Ma, Fabbio Hu, Ellen Commandeur

East End Strength Sports (Kevin Iron en Sytske Bekker)
EPTtraining.nl (Evert Maris)
ESKV Odin (Arjen Francke)
DSKV IJzersterk (Helima Bridié)
Krachtlab (Emma Omani)
Loods 37 (Mike Beelen)
NKV Atlas (Pardeep Kailey)
NKV Titanium (Jeanine Maas en Suzan Slijpen)
Northside Barbell (Karel Kodde)
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NSKV Profectus (Michiel de Graaff)
Power Workout Gym 
Powerlifting Apeldoorn (Ben Epe, Frits Rooze)
SKVU Obelix (Nick van de Luijtgaarden)
Sport Arena Eindhoven (Pieter van de Vijfeijke)
Sportcentrum TopFit (Wim Bevers)
SSS Alkmaar (Joke en Brenda van der Meulen)
TSKV Spartacus (Sven Jansen)
Wageningen Beasts (Mayke Schelhaas en Naomi Berbée, “stefan (beasts)”?)
Quirin Meijer

1.Opening
Pieter opent de sectievergadering om 15.32 en heet de aanwezigen welkom. Vanwege 
de COVID-19-pandemie is besloten om de sectievergadering in een online setting te 
houden. 

2. Vaststellen Notulen ALV 2019
Op- of aanmerkingen:

1. Lengte van de notulen:
● Brenda: “De notulen voor 2019-2020 mogen korter.”
● Arjen Francke: Reden voor instemmen of niet instemmen mist in ALV notulen 

2018-2019.
● Pieter: Vanwege groot aantal meningen, is de conclusie per stemming verwoord 

opdat de notulen niet te lang worden.

3. Verslag kascommissie m.b.t. financieel 
jaarverslag 2019
De kascommissie (Brenda van der Meulen) meldt dat er geen afwijkende of vreemde 
transacties hebben plaatsgevonden. De kascommissie had echter verminderd toegang tot alle 
bijbehorende bronnen en transacties door COVID-19 welke het niet mogelijk maakte om de 
map met transacties te delen. Brenda geeft aan dat de werkdruk hoger lag dan voorheen 
doordat zij dit jaar alleen in de commissie zat. Zij wilt het bestuur decharge verlenen voor het 
financieel jaarverslag 2019-2020.
Brenda van der Meulen geeft aan niet meer beschikbaar te zijn als kascommissie voor 2020-
2021. Er is geen kascommissie gekozen voor 2020-2021.

Stichting Evenementen NPB • KvK 51304848 • IBAN NL26RABO0327057688

2



4. Presentatie en vaststellen financieel jaarverslag 
2019
Pieter vermeldt dat de financiële administratie vanaf 1 januari 2020 door Kim Hoetjes (East End 
Strength Sport) zal worden bijgehouden met behulp van het boekhoudpakket www.snelstart.nl. 
Kim heeft een achtergrond in financiële administratie wat goed te pas komt bij het 
professionaliseren van de boekhouding. Voorgaande jaren zullen niet met terugwerkende kracht
in het systeem van www.snelstart.nl worden gezet. Het boekhoudpakket maakt het mogelijk om 
een kostenpost zoals een wedstrijd uit te splitsen voor meer duidelijkheid. 

Het totale resultaat voor 2019-2020 is een negatief resultaat van €-4773,43, met een totaal aan 
inkomsten van €51586,48 en uitgaven van €56359,91. 
Het verlies is grotendeels te wijten aan:

● Wegvallen van het wedstrijdseizoen, waarbij inkomsten worden gemist zoals 
entreegelden

● De KNKF contributies zijn stilgelegd door COVID-19, waardoor er (tot minstens 
vandaag) maar één kwartaal aan contributie is geïnd door de KNKF. Sinds kort 
wordt de contributie per kwartaal geïncasseerd.

● Locaties van en aantal deelnemers aan internationale wedstrijden. Hierdoor is 
een verschil in kosten aan internationale wedstrijden welke groter is dan 2018-
2019 waarbij de combinatie van aantal deelnemers en (goedkopere) 
wedstrijdlocatie ertoe leidde dat 2018-2019 goedkoper uitviel

Pieter geeft aan dat het draaien van verlies voor het jaar 2019-2020 geen ernstige 
consequenties met zich meebrengt. In de voorgaande jaren is er een positief resultaat behaald, 
wat er voor zorgt dat de sectie niet in financiële noodweer zit. 

De begroting voor het jaar 2020-2021 is bemoeilijkt door COVID-19, welke er voor kan zorgen 
dat bijvoorbeeld een grote inkomen zoals het Topsportsubsidie, een voorschot van de KNKF, 
van bijna €19000,- zou kunnen komen te vervallen door het niet kunnen voldoen aan de 
gestelde voorwaarden van de KNKF. Hierop heeft het bestuur besloten om geen begroting te 
maken voor 2020-2021 door de onzekerheid van het wegvallen van inkomsten uit (afgelasten) 
wedstrijden en mogelijk wegvallen van het Topsportsubsidie. De boekhouding zal wel volgens 
plan worden gemaakt. 
Hanneke Chorus vermeldt dat de terug te betalen subsidie kan worden opgenomen in de 
begroting en daarop een begroting kan worden gemaakt voor de volgende periode. Pieter 
beaamt dat dit kan en dat het bestuur samen met de juridische adviseur (Hanneke Chorus) de 
juridische zaken voor haar rekening te nemen (selectie-overeenkomst, reglementen en 
dergelijke)

Sytske vraagt waarom de inkomsten van KNKF ledengeld perfect ronde bedragen zijn. Pieter 
geeft hierop antwoord omdat het komt doordat de ledenadministratie wordt bijgehouden door 
Henk Keizer en door een tweede systeem van de KNKF. Hieruit volgt al meerdere jaren een 
positief voordeel naar de Sectie Powerliften toe.
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Verschil in wedstrijdkosten
Pardeep vraagt waarom bepaalde wedstrijden significant duurder zijn dan andere wedstrijden.
Pieter geeft aan dat dit komt doordat er voor sommige wedstrijden ervoor is gekozen om 
randzaken, zoals licht- en geluidssystemen, te laten verzorgen door een professioneel bedrijf 
zoals het geval op DRC Cup. Het bestuur beaamt dat door het verkrijgen van de Topsportstatus
bij de NOC*NSF het wenselijk is om wedstrijden aantrekkelijk aan te kleden ter promotie van de
sport. De bijkomende kosten voor het opzetten en aankleden van een wedstrijd zal hierdoor 
toenemen. 

Momenteel zijn er geen vastgestelde budgetten voor wedstrijden. Chris merkt op dat het 
bestuur in het handboek wedstrijdorganisatie een schatting wilt geven voor de verschillende 
kostenposten (inclusief geschatte bedragen) welke komen kijken bij een wedstrijd. Het bestuur 
geeft aan hier vrijwilligers voor te zoeken om het handboek wedstrijdorganisatie te verbeteren.

Pieter: de grootste kostenposten voor een wedstrijd zijn de zaalhuur, transportkosten en 
mediakosten zoals een fotograaf. Kosten voor een wedstrijd kunnen worden gedrukt door 
organiserende verenigingen welke beschikking hebben tot een wedstrijdlocatie en ook 
wedstrijdmateriaal. De kosten voor bijvoorbeeld een fotograaf voor een tweedaagse-wedstrijd 
zijn ongeveer €975, welke een normaal tarief is. Manieren van het dekken van de kosten zijn 
bijvoorbeeld door het aantrekken van sponsoren, zoals bij het NSK 2019 georganiseerd door 
DSKV IJzersterk. Sommige wedstrijden trekken minder publiek, wat resulteert in minder 
inkomsten van entreegelden.

Pieter maakt een kanttekening dat de begroting voor iedere wedstrijd eerst moeten worden 
goedgekeurd door de penningmeester van de sectie. Hierdoor heeft de bond de 
eindverantwoording voor de kosten van een wedstrijd. De kosten voor een wedstrijd worden 
gedekt door de sectie. Bovendien krijgt de organiserende partij een compensatie afhankelijk van
de duratie van een wedstrijd, dit moet het aantrekkelijk maken voor verenigingen om 
wedstrijden te organiseren.

5. Mededelingen directie
Behalen van Topsport-status bij NOC*NSF. Door de Topsportstatus krijgt de Sectie meer 
media-aandacht, geld en subsidiemogelijkheden. Om dit te behouden wilt de Sectie 
verbeteringen maken in onder andere juridische zaken, transparante boekhouding en structuur 
van de organisatie. Hanneke Chorus zal de Sectie hierin assisteren door onder andere alle 
documenten welke binnen de organisatie gebruikt worden, aanpassen zodat de structuur tussen
Sectie, Stichting en KNKF goed verloopt. 

Henk Keizer stopt per 11 Juli 2020 als Technisch directeur. Het bestuur geeft aan dat er 
momenteel geen prioriteit wordt gegeven aan het zoeken naar vervanging. Het bestuur wilt 
eerst de organisatie van Sectie-Powerliften professionaliseren, alvorens te zoeken naar 
vervanging. 
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Pardeep vraagt zich af wat de rol van de Technische Commissie gaat zijn in de nieuwe setting. 
Pieter antwoord hierop dat bij het professionaliseren van de organisatie, onder andere gekeken 
wordt naar de functie, taakomschrijving en rol van de Technische Commissie binnen de 
organisatie. 

Wim Wamsteeker geeft aan dat het onwenselijk is om in elke commissie een bestuurslid te 
hebben vanwege belangenverstrengeling. Pieter geeft aan dat dit wenselijk is omdat het de 
communicatie tussen de commissie en bestuur kort houdt. Voor de Technische Commissie is 
hier geen belang bij. 
Helima vraagt of er een QQ’er (iemand die de leiding neemt binnen de commissie en niet per se
bestuurslid is). Pieter geeft aan van wel, om in korte termijn een problemen aan te kaarten en 
op te lossen binnen een commissie. Hierdoor kunnen bepaalde zaken sneller opgepakt en 
behandeld worden. Chris Janssen zegt dat hij dit ziet als een bestuursbuddy, welke zorgt voor 
communicatie-verkeer in beide richtingen. Het Dagelijks Bestuur ziet graag uitvoerende en 
adviserende taken naar de commissie gaan om de werkdruk te verlagen van het Dagelijks 
Bestuur. 
Arjen Francke vraagt of het bestuurslid een stemrecht zal hebben binnen de commissie. Pieter 
geeft aan dat het bestuur hier nog niet over heeft nagedacht, maar dat commissies vaak een 
adviserende rol hebben en geen eindbeslissing zullen nemen. Bovendien mag een stem van 
het bestuurslid geen beslissende factor zijn op een dergelijk advies van de commissie. Het 
beleidsplan van het dagelijks bestuur dient niet te worden ingestemd. Het beleidsplan wordt 
gepresenteerd in deze Sectievergadering om de langetermijnvisie van het bestuur te 
presenteren aan de leden. 

Joey Ma vraagt of er aanmeldingen zijn voor de rol van penningmeester. Pieter geeft aan dat 
die er nog niet zijn geweest. Joey heeft zelf geen interesse in de rol.
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6. Beleidsplan
Sytske: Verhouding tussen equipped en classic lifters is scheef. Er zijn vele malen meer lifters 
die classic tillen. Hoe is dit opgenomen in het beleidsplan? Gaat de bond equipped 
interessanter maken?
Pieter: Interesse in classic liften is inderdaad groter dan equipped liften. Internationaal is dit 
verschil kleiner maar zeker niet gelijk verdeeld. Het bestuur denkt over deze lastige kwestie na. 
We zijn afwachtend op de IPF en zullen hen volgen. Zelfs de World Games zullen vanaf de 
volgende editie zowel equipped als classic powerlifting hebben.

Wedstrijd Coaches
Pieter: Deelnemers van wedstrijd die tevens coachen hoeven geen entreegeld voor coaches te 
betalen. Voor wedstrijd coaches die niet zelf meedoen aan wedstrijden is er een lidmaatschap 
van 19 euro per jaar. Er zijn twee redenen waarom wij willen dat coaches lid zijn van de bond:

1. We willen we dat coaches de regels kennen
2. We zijn van mening dat het dopingbeleid gerespecteerd moet worden. Dit past binnen 

de professionalisering die de bond.

7. Behandeling ingezonden stukken

7.1 DSKV IJzersterk

7.1.1 Materiaal NSK 2019
Pieter: ging inderdaad fout bij deze wedstrijd. Besloten om terug naar het oude systeem te gaan
waarbij organisatie zelf vervoer regelt. Materiaalcommissie in het leven geroepen om te 
ondersteunen.

Helima Bridie: Is onredelijk om van verenigingen te vragen. Kost tijd, geld en auto/rijbewijs niet 
altijd beschikbaar.
Sven Janssen: hoort bij wedstrijd organiseren.
Wim Bevers: koop zelf meer materiaal
Wim Wamsteeker: mooi dat de bond überhaupt materiaal beschikbaar stelt. Vroeger moest je 
alles zelf regelen.

7.1.2 kwalificatie-eisen NKJ en NKSJ
Pieter: praktische oplossing gekozen om wedstrijden te splitsen en daarmee de noodzaak van 
limieten weg te nemen.

Arjen Francke: Wat waren de redenen dat er vorig jaar gestemd is voor kwalificatie-eisen?
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Pieter: Geen gebrek aan ruimte maar te veel deelnemers. Twee wedstrijden door elkaar heen 
verwarrend

Helima bridie: Gaat ons om de kwaliteit van de wedstrijden en niet scheiden van de twee 
subgroepen. Het is immers een NK. We zien daar liever geen beginners.
Pieter: Wij denken dat bij het splitsen de kwaliteit omhoog gaat. Met name subjunioren zijn heel 
jong. Lastig om hoge eisen te stellen qua kwalificatie door snelle progressie kenmerkend in 
jonge atleten. Dat is een traject wat tijd kost en soms heb je die niet omdat de lifters dan niet 
meer internationaal kunnen tillen.

Pjotr van den Hoek: Als het ingestemd is dan moet het bestuur eraan houden. Ook als het 
bestuur een andere mening heeft (Arjen Francke maakt zelfde opmerking). Minimaal 1 wedstrijd
aan ervaring voor subjunioren en voor junioren een limiet. Iets voor TC?
Pieter: Het bestuur is inderdaad afgeweken van wat besloten was en dat moeten we niet willen. 
Dit zal verbeterd worden. De eisen die je voorstelt klinken goed. Dit lijkt ons een kwestie voor de
TC.

Fabbio: Wie bepaalt eisen nu de TC ‘ weg’ is?

Pardeep: Zijn kwalificatienormen voor junioren nodig? Dat zijn de toekomstige toppers en 
zorgen juist voor doorstroming. Zolang er ruimte voor alle lifters is zagen we geen problemen 
mee om alle junioren toe te laten.

7.1.3 Procedure rekhoogte
Pieter van de Vijfeijke: ALV 2018-2019 inderdaad besloten om het te doen volgens de 
internationale standaard. De scheidsrechterscommissie heeft dit opgepakt voor 2019-2020, 
echter werd deze taak niet consequent uitgevoerd door de vrijwilligers. Omdat de implementatie
hiervan ook nieuw is, is hier waarschijnlijk ook nog onduidelijkheid over onder de wedstrijd 
deelnemers. Pieter stelt de vraag aan de scheidsrechterscommissie om de rol van het opnemen
van de rekhoogte beter te attenderen onder de WBO. 
Chris Janssen: invullen van de rekhoogte kost de official veel tijd kost in een krap tijdsbestek. Er
moet een systeem of manier worden gevonden om de tijdsdruk weg te halen en dit process 
efficienter te maken. Een gedachte is om ook tijdens de weging, te vragen naar de rekhoogte. 

7.1.4 Uitfaseren van algemene leden
Bestuur is van mening dat ieder algemeen lid, lid wordt van een vereniging. De verenigingen 
hebben vaak veel kennis en ervaring in het begeleiden van bijvoorbeeld het coachen op het 
wedstrijd.

Hoort bij een professionele organisatie. Algemene leden profiteren van faciliteiten maar dragen 
minder bij. Ook bij andere sporten is het gebruikelijk om aangesloten te zijn bij een vereniging. 
Wanneer algemene leden lid worden van een vereniging, biedt het verenigingen een financieel 
voordeel. Als voorbeeld wordt hierbij genoemd het organiseren van een wedstrijd. Kleine 
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verenigingen hebben niet of weinig mogelijkheden om een wedstrijd te organiseren door het 
ontbreken van financiële middelen maar voornamelijk door het gebrek aan mankracht. Wanneer
verenigingen groeien verwachten we meer wedstrijden te zien. Dit is gunstig voor het 
Powerliften binnen Nederland.

Helima Bridié: “Mogelijkheid om algemene leden meer te laten betalen voor lidmaatschap?”
Pieter: Financieel is het een compensatie maar het blijft amateuristisch om het lidmaatschap 
voor een algemeen lid te verhogen. Het bestuur wil van het amateuristische niveau kwijt (het 
bestaan van algemene leden). Daarnaast heeft de geïmplementeerde verhoging van 
bijvoorbeeld de deelnamekosten aan een wedstrijd er niet toe geleid dat het animo voor 
wedstrijden daalt.

Naomi Berbée: Hoe controleer je of mensen lid zijn van een vereniging?
Pieter: Met de ledenadministratie. Die is up to date.

Karel Kodde: Risico van verenigingslid zijn is dat je benadeeld bent als er veel dopinggevallen 
bekend zijn in jouw vereniging.
Pieter: Schorsing bij dopinggebruik wordt opgelegd door de ISR en is individueel.

Pardeep Kailey: “Vanaf wanneer moet dit gelden?”
Pieter: Bestuur weet dit nog niet, beleidsplan moet nog gedefinieerd worden. Bij andere sporten 
is het normaal dat ieder lid, aangesloten is bij een vereniging.

7.1.5 Verantwoordelijkheid directie
Dit moet nog vastgelegd worden. Hanneke Chorus gaat de Sectie hierbij helpen.  

7.1.6 Strength Academy KNKF opleiding
Jordi Snijders (Strength Academy) biedt de cursus powerlift instructeur aan. Optie aan cursist 
om tegen betaling van €110 het KNKF Powerlift Instructeur examen af te leggen. Bij het 
behalen van het examen, krijgt de cursist het certificaat van KNKF Powerlift Instructeur. De 
inkomsten van de cursus is besloten middels een overeenkomst tussen Strength Academy en 
de KNKF, waar de Sectie Powerliften geen invloed op heeft. De Sectie krijgt wel een (deel van 
de) vergoeding wanneer een cursist het KNKF Powerlift Instructeur examen aflegt. 

Joey Ma: “Vindt het bestuur het wenselijk dat powerlift cursussen worden aangeboden bij de 
KNKF waar de sectie Powerliften niet bij betrokken is geweest?”
Pieter: Niet per se. Het zou fijn zijn om meerdere cursussen en ook meerdere aanbieders te 
hebben. Alleen in de praktijk zijn die er niet, misschien dat dat in de toekomst er anders uit gaan
zien. Maar misschien ziet dit er anders uit door aansluiting bij NOC*NSF en hun 
opleidingsprogramma. Eigenlijk is het niet wenselijk dat er maar één cursus wordt aangeboden 
momenteel. 
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Arjen Francke: Plannen voor een alternatief?
Pieter: Ja en nee.

Wim W.: “Hoe worden de trainingen (van de NOC*NSF) beschikbaar gesteld?
Pieter: Bond kan mensen voorstellen. Dit zal verder worden uitgezocht en dan komen we erop 
terug.

7.2 East End Strength Sports 
Omwille tijdsgebrek slechts een selectie aan vragen besproken op de ALV. Een volledige lijst 
van de vragen met bijbehorende antwoorden is te vinden in het document Antwoorden bestuur 
ingezonden vragen.

7.2.1 Officieuze wedstrijden dopingvrij
Laagdrempeligheid is al gewaarborgd met de huidige regels van beginnerswedstrijden.

Sytske: Je kunt maar 1 keer meedoen aan een beginnerswedstrijd.
Pieter: Klopt, daarom is het een beginnerswedstrijd. Je zal lid moeten worden van de bond om 
meer wedstrijden te kunnen doen.
Chris: Je hebt ook nog officieuze clubwedstrijden.

7.2.2 IPF General Assembly
Er zit een verschil tussen de technical meeting die voorafgaand bij elke internationale wedstrijd 
wordt gehouden en de General Assembly die jaarlijks plaatsvindt. Er zijn heel veel voorstellen 
voor regelwijzigingen en het is onhaalbaar om dit met alle verenigingen te bespreken. 
Verenigingen kunnen wel voorstellen indienen en hun mening aangeven bij het bestuur.

Pjotr: Wijzigingen van regelgeving worden niet langer op de General Assembly ter stemming 
gebracht. De TC van de IPF stemt en uitkomsten worden gedeeld op de General Assembly.
Pieter geeft aan dat de stukken waarover gestemd kunnen worden, gedeeld worden op de 
website van de IPF. Verenigingen die interesse hebben in het delen van hun mening, kunnen 
via de IPF website de stukken bekijken en mogen hun mening delen aan het Sectiebestuur. 

7.2.3 Verhoging entreegelden
Van toepassing geweest bij slechts drie wedstrijden: SBD Cup, NK classic bench en DRC Cup .
De buffer die daarmee is opgebouwd is klein. Doordat er geen internationale wedstrijden zijn 
geweest is niks met deze buffer gedaan. (Ter info: buffer was bedoeld voor internationale 
wedstrijden).  Onze indruk is dat het aantal inschrijvingen niet is verminderd. Absoluut gezien 
blijft het een klein bedrag, zeker vergeleken met andere sporten. We hebben het geld nou 
eenmaal nodig om dingen te organiseren.
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Kevin iron: Kosten bondslidmaatschap bij andere sporten lager. Bij een wedstrijd komen er nog 
veel meer kosten erbij zoals overnachting en vervoer. Ik wil het niet per se terugdraaien. 
Powerliften is vrij duur per wedstrijd. In onze ervaring haken mensen af.

Pieter: Dit is niet de ervaring van de bond. We hebben nog steeds wachtlijsten bij wedstrijden. 
Dat de lidmaatschapskosten bij andere sporten lager zijn klopt niet. Bij de KNVB wordt betaald 
via de vereniging dus daadwerkelijke kosten liggen hoger. We hebben te maken met een 
individuele sport. Teamsporten hebben nou eenmaal een competitie. Kosten per wedstrijd bij 
individuele sport zijn altijd hoger. Er zijn bijvoorbeeld minder schaalvoordelen zoals vervoer met 
een bus. Powerliften moet zeker niet elitair worden. Andere bonden krijgen veel subsidie, dat 
kan kosten drukken voor de deelnemers. Daarnaast zijn de kosten voor het aanschaffen van 
materiaal op langere termijn een stuk lager. 

Kevin Iron: kosten voor een wedstrijd zijn in 2019-2020 gestegen waardoor East End Strength 
Sport ondervindt dat leden gaan twijfelen over het deelnemen aan een wedstrijd. Je weet niet 
welke groei er geweest zou zijn, wanneer alle kosten laag waren gebleven. 
Pieter: gezien het aantal aanmeldingen en wachtlijsten voor een wedstrijd, is de animo groot. 
Wellicht in de toekomst dat de Topsportstatus ervoor kan zorgen dat de kosten voor wedstrijden
omlaag kunnen gaan dankzij subsidie vanuit NOC*NSF. 

7.3 EPTtraining.nl

7.3.1 Eleiko Korting
Pieter geeft aan dat verenigingen gebruik kunnen maken van 20% korting op Eleiko materiaal 
door de sponsorovereenkomst tussen de Sectie en Eleiko. Om hiervan gebruik te maken, dient 
men hiervoor Pieter van de Vijfeijke te benaderen. De Sectie krijgt bij geplaatste bestellingen, 
10% provisie van Eleiko.

Helima: “Geldt korting voor verenigingen of ook voor leden van verenigingen?”
Pieter: Ook voor leden.

7.3.2 Kosten kleine verenigingen
EPTtraining.nl geeft aan dat de deelnamekosten aan een wedstrijd voor kleine verenigingen 
disproportioneel groot zijn en ziet graag een tegemoetkoming hiervoor.
Pieter: Niet de bedoeling om de vereniging bewust klein te houden als een één-man-vereniging,
maar juist dat verenigingen gaan groeien. Jouw voorbeeld is uitzonderlijk. Mocht het doel zijn 
voor het dragen van bedrijfslogo op wedstrijdkleding, dan is dit mogelijk tegen een vergoeding 
van €50 per logo per wedstrijdseizoen.

7.3.3 Voornemens om NK Classic Open te organiseren in het jaar 2020 
Pieter: Hier worstelt de bond mee. Het is inmiddels mogelijk om wedstrijden te houden. Het is 
nog niet duidelijk hoe wij dit vorm gaan geven. We willen graag input van de leden. Het bestuur 
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streeft ernaar om het NK Classic en NK Bankdrukken door te laten gaan en vraagt ook de input 
van de Technische Commissie en andere commissies. Het bestuur wilt niet dat de sport een 
brandhaard van COVID-19 infecties wordt, om te vermijden dat de sport een slecht imago krijgt.

Het NOC*NSF heeft een protocol voor het omgaan met besmette atleten. Het protocol noemt 
dat alle individuen welke in aanraking zijn gekomen met de besmette persoon, 2 weken in 
quarantaine moeten. Daarnaast moeten ook alle huisgenoten van deze mensen in quarantaine. 
Kortom, zo’n positief geval heeft impact op veel mensen.

Pieter benoemt het voorbeeld van de Bundesliga, waarbij de spelers 2 weken in quarantaine 
moeten voor een wedstrijd. Daarnaast worden de profvoetballers meerdere malen per week 
getest op COVID-19. Dit betreft een professionele sport. Wij kunnen niet zoiets verwachten van 
onze leden.

Wim Wamsteeker: De IPF heeft toch een protocol?
Pieter: We hebben met Art Asrian, de bondsarts, gekeken of het zinvol is om het IPF Protocol 
omtrent COVID-19 te volgen. Hieruit werd geconcludeerd dat de IPF Protocol niet streng 
genoeg is. Het protocol stelt dat deelnemers minimaal één maand voor een wedstrijd negatief 
zijn getest op COVID-19. Dit moet middels een schriftelijke verklaring aangetoond kunnen 
worden. Veel landen waar COVID-19 niet onder controle is kunnen deelnemen aan wedstrijden.
Dit is een risico dat we niet willen nemen. Sommige landen hebben zich al teruggetrokken van 
alle internationale en binnenlands-wedstrijden, zoals Amerika.

PL apeldoorn: Denk ook aan NK masters en de kwalificatie voor EK/WK
Pieter: Reisverbod maakt internationale wedstrijden lastig. Het is ook een kwestie van 
verantwoordelijkheid als het fout gaat.

Helima Bridié: spotten vanaf 1.5 meter wordt lastig?
Pieter: 1.5 meter afstandsregel geldt alleen voor toeschouwers, spotters hoeven hier geen 
rekening mee te nemen want dat valt onder spelcontact.

Arjen Francke: Is er iets bekend over de wedstrijdkalender in NL?
Pieter: Nee, mogelijkheden moeten nog bekeken worden.

Pardeep: Er worden mock meets georganiseerd in NL. Bij gebrek aan officiële wedstrijden gaat 
dit toenemen. Bond kan dit veiliger doen dan willekeurige verenigingen. Internationale 
wedstrijden is de laatste stap.
Pieter: Veiligheid staat voorop. De bond heeft een grote verantwoordelijkheid en een reputatie. 

7.4 Scheidsrechterscommissie

7.4.1 Verenigingslogo’s
Zie antwoord bestuur op ingezonden vragen.
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7.4.2 Nederlandse Merkenlijst
Een lijst met alle toegestane wedstrijd logos welke voortvloeien uit onder andere de sponsor 
regeling zullen bekend worden gemaakt.

Sytske: is er een verandering wat betreft merk van toegestane riemen?
Pieter: geen verandering, elk merk is toegestaan voor gebruik voor wedstrijden binnen KNKF 
Sectie Powerliften mits de riem voldoet aan de technische specificaties opgesteld door de IPF

7.4.3 Livestream commentatoren
Dit zal worden uitgewerkt door leden van de wedstrijdtechniekcommissie, waar onder andere 
Luisa Decker in zit.

7.4.4 IPF GL Formule
Zie antwoord bestuur op ingezonden vragen.

7.4.5 KNKF Scheidsrechterkleding
Het is niet gewenst dat scheidsrechters zelf hun scheidsrechterskleding moeten bekostigen. Er 
zal een berekening gemaakt worden om een idee te krijgen van de kosten.

7.4.6 WBO outfits
Zie antwoord bestuur op ingezonden vragen.

Pieter: Wij zoeken naar sponsoren voor op de kleding voor de Wedstrijd Bureau Officials. 

Stemmingen n.a.v. ingezonden stukken

Voorstel 1: In plaats van een vergoeding voor scheidsrechterskleding dient de sectie deze in 
zijn geheel aan te schaffen voor alle scheidsrechters voor een uniforme en professionele 
uitstraling. Scheidsrechters zijn een cruciaal onderdeel van onze sport en dienen hierbij zo goed
als mogelijk ondersteund te worden.

Pieter geeft aan dat hij dit een goed voorstel vindt en zal er een potje voor maken. De 
scheidsrechterscommissie geeft aan dat prioriteit ligt bij het aanschaffen van kleding (t-shirt of 
polo) voor de Wedstrijd Bureau Officials.

Over het voorstel is niet gestemd. East End Strength Sport heeft aangegeven dit een mooi 
voorstel te vinden. De overige stemgerechtigden hebben geen mening hierover gegeven. Het 
ontbreken van stemmen is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak geweest van de Online omgeving. 
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 8. Rondvraag
Hanneke Chorus: “Kort nog over de algemene leden en het lid worden van een vereniging: wat 
als een algemeen lid zich niet vindt passen bij de cultuur van een vereniging, de vereniging aan 
zijn max zit, de vereniging de inschrijving niet accepteert of de afstand woon/vereniging te ver 
is?”
Pieter: Diegene kan dan lid worden van een andere vereniging, er zijn meerdere verenigingen in
het land waar een lifter zich kan aansluiten.
Arjen Francke: Aanbod van verenigingen is daar te gering voor.
Pieter: Vinden wij van niet.

PL Apeldoorn: Geen reactie gehad op de aanmelding voor de WBO cursus.
Pieter: Misschien naar verkeerde e-mail gestuurd? Als er vraag is naar vrijwilligers wordt er 
ieder jaar een cursus georganiseerd voor WBO en scheidsrechters. 

Pardeep Kailey: “Wat voor consequenties heeft de topsportstatus voor lifters? Krijgen ze weer 
stipendium en/of loon vanuit NOC?”
Pieter: NOC*NSF stelt bepaalde criteria op voor het behalen van de A-status topsporter. 
Afhankelijk van de topsport-status van een atleet, kan hier een groot geldbedrag mee gemoeid 
zijn. Hanneke Chorus helpt de Sectie om uit te zoeken, welke atleten hiervoor in aanmerking 
komen.
Pjotr: Meer dan 1 atleet komt in aanmerking voor de A-status.
Pieter: Ja, wel drie. Eerst willen een gesprek met het NOC*NSF om een beter idee te krijgen 
van wat het precies inhoudt.

Arjen: Vraag over procedure van deze en vorige ALV's: was in deze ALV een uitblijven van 
vragen en opmerkingen genoeg voor het 'instemmen' van het beleidsplan en eventueel andere 
zaken? En hoe was dit voor vorige ALV's?
Pieter: Nee, beleidsplan is niet iets wat ingestemd moet worden, louter wordt het 
geïntroduceerd om de langetermijnvisie van de bond te delen.
 
Pjotr merkt op dat het behalen van de Topsport status bij het NOC*NSF geen mijlpaal is. In het 
verleden had de bond deze status al maar die was verloren geraakt in 2004. Het zou geen recht
aan de oude besturen doen om het nu te brengen als prestatie. Chris, die het op die manier had
beschreven was niet op de hoogte van deze geschiedenis.
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