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VOORWOORD 
Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Paalsport Bond Nederland. In feite omvat het 
verslag ook de tweede helft van 2017, het jaar van onze oprichting. Wij spreken 
echter over 2018 omdat wij statutair vast hebben laten leggen dat deze anderhalf 
jaar samen boekjaar 2018 zullen vormen. 

Het verslag zal starten met een korte toelichting op onze organisatie, voornamelijk 
bedoeld voor hen die ons nog niet kennen.  

Vervolgens zult u in dit verslag teruglezen wat er vanaf de opstart tot eind 2018 
binnen de vereniging gebeurd en ondernomen is. Uiteraard omvat dit ook het 
financiële plaatje wat door de kascommissie -na controle van alle stukken- van 
goedkeuring is voorzien.  

Tot slot zullen wij een vooruitblik geven waarin wij een zo realistisch mogelijke 
verwachting scheppen t.a.v. de nabije en verre toekomst. Op het moment van 
schrijven bevinden wij ons halverwege het tweede kwartaal van 2019, dus de 
ontwikkelingen tot nu toe worden hierin uiteraard meegenomen. 

Wij hopen dat alles duidelijk is en lichten e.e.a. uiteraard graag toe. U kunt 
hiervoor met ons in contact treden via de gegevens op de laatste pagina van dit 
jaarverslag. 

Met sportieve groeten, 

Uw voorzitter, Eveline Bloks



ORGANISATIE 
MISSIE 
Paalsport Bond Nederland (PBN) is het nationale, non-profit, orgaan voor de 
paalsport. Wij willen als verbindende factor bijdragen aan een professioneel en 
overzichtelijk georganiseerde paalsport-community, waarin elke paalsport-
beoefenaar zich op een veilige en kwalitatieve wijze kan ontwikkelen. PBN 
profileert zich als ambassadeur voor de Nederlandse paalsport in al zijn 
verschijningsvormen en op alle niveaus. 
  
VISIE 
De paalsport-community in Nederland moet overzichtelijk en verbonden zijn, 
zodat paalsport door eenieder, op elk niveau en in elke verschijningsvorm 
beoefend kan worden, waarbij kwaliteit en veiligheid vanzelfsprekend zijn en er 
voldoende mogelijkheden zijn voor (talent)ontwikkeling. Paalsport moet een 
bekende, toegankelijke en geaccepteerde activiteit zijn in de sportieve 
Nederlandse maatschappij. 

ACTIVITEITEN 
Wij hebben drie speerpunten: informatieverstrekking, (kwaliteits)ontwikkeling en 
ambassadeurschap. Deze 3 speerpunten komen voort uit onze missie en visie en 
vertalen wij naar verschillende activiteiten, zoals de organisatie van het NK en het 
online verschaffen van informatie zoals het overzicht leslocaties. 

MEER INFORMATIE OP WWW.PAALSPORTBOND.NL

LEDEN 
• PBN is een vereniging die enkel werkt met 

een onbezoldigd bestuur en vrijwilligers. 
PBN heeft bij sluiting van het boekjaar 2018 
een totaal ledenaantal van 160. De eerste 
dag dat lidmaatschap mogelijk was werden 
81 personen lid. 

• Als lid mag je deelnemen aan het NK. De 
deelnemersaantallen in 2017 waren als volgt: 

• Pole Sport: 64 atleten 
• Para Pole: 1 atleet 
• Artistic Pole: 20 atleten 

Hierbij dient vermeldt te worden dat hierin ook 
Open Competition deelnemers zijn inbegrepen 
die niet in de ledenaantallen zijn meegeteld.  

De conclusie die hieruit getrokken kan worden 
is dat een kleine helft van de leden om andere 
redenen dan NK-deelname lid is geworden.

Ledenaantallen per maand
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INHOUDELIJK JAAROVERZICHT 
10/12/16 Informatiebijeenkomst op initiatief van Cindy Cooijmans   
i.v.m. stoppen NPSF en mogelijk stoppen NK. 

Opvolgende maanden team samengesteld en beleidsplan ontwikkeld. Na 
wat wisselingen in groepssamenstelling met 4 personen een bestuur 
gevormd. Ook enkele zaken uit het beleidsplan direct tot uitvoer gebracht 
zoals het bieden van een overzicht van leslocaties op de website en de 
start van de Nederlandse Paalsport Agenda. 

30/06/17 Tijdens het WK in Nederland de eerste naar buiten gerichte 
activiteit als sportbond door aanwezigheid bij de Annual General Meeting 
van de International Pole Sports Federation (IPSF). 

14/07/17 Officiële oprichting door deponeren statuten bij notaris en 
inschrijving Kamer van Koophandel. (foto boven uit eigen beheer) 

01/08/17 Erkent door IPSF. Tot die tijd moesten wij nog werken aan het 
voldoen aan de eisen. Ondanks de erkenning blijft dit een doorlopend 
proces omdat de eisen vanuit de IPSF steeds bijgesteld worden, omdat zij 
ook onderhevig zijn aan nieuwe eisen vanuit bijv. GAISF en IOC. 

06/09/17 Kennismakingsgesprek NOC*NSF. Helderheid verkregen over 
minimale eisen aansluiting. Meest relevant: de vereniging met 3 jaar 
bestaan om zijn bestaansrecht bewezen te hebben. Er heerste bij onze 
gesprekspartner geen twijfel over het sportkarakter van paaldans. 

01/10/17 Benefietdag, inschrijving NK en lidmaatschap open. 81 
personen werden lid. Succesvolle, gezellige dag met workshops.   
(foto onder door Hendrik de Jonge)



INHOUDELIJK JAAROVERZICHT (VERVOLG) 
Vanaf dit moment lag de focus op de organisatie van het NK, waarvoor 
ook de Organizers Training bij de IPSF is gevolgd. Daarnaast ook bezig 
geweest met organiseren ledenvoordeel zoals het kerstcadeautje en de 
structurele kortingen en ondersteuning van jeugdatleten waar mogelijk 
bijv. door intentieverklaringen. 

04/10/17 IPSF krijgt observer status GAISF, grote stap voor de sport. 

01/02/18 IPSF erkent het NK als endorsed nationale competitie 
(ontwikkeling i.v.m. GAISF waarbij niet alleen de federatie maar ook de 
competitie erkent wordt) 

06/04/18 Katrijn Opstoel gecertificeerd als IPSF Judge, inzetbaar bij het 
NK. (Ook Bettine Sarton is gecertificeerd, maar als coach van een groot 
jeugdteam niet inzetbaar) 

11/04/18 Opname paalsport op het Dope Free Statement van 
Dopingautoriteit NL.  

01/05/18 Bekendmaking winnaars Atleet van het Jaar Awards 2018  
(Apple Wang, Gianmarco Stefanelli en Rowanie Wante)  

02+03/06/18 Eerste NK met een volle Pole Sports, een eerste Artistic Pole, 
Para Pole (binnen Opens) en een demo Ultra Pole. Daarnaast workshops, 
demo’s, stands, een loterij en de uitreiking van de Atleet van het Jaar 
Awards. (foto boven door Leon Hofenk) 

13-15/07/2018 Succesvol WK in Spanje met Team NL: 3x goud (Nick La 
Gije & Gianmarco Stefanelli, Dineke Minten en Maud Rietbroek), 1x zilver 
(Demi Brama) en een heel stel mooie scores. (foto onder door Eli Mora)



INHOUDELIJK JAAROVERZICHT (VERVOLG) 
19/08/18 Na een zomerstop volgt een bestuurswissel: Samantha Polman 
stopt, Diana Boertien start. (foto boven uit eigen beheer) 

30/09/18 Eerste ALV wordt gehouden met 17 stemgerechtigde leden 
en goede discussies, beschouwingen en besluiten. 

17/10/18 Partner geworden van Be Proud, de nieuwe campagne van de 
Doping Autoriteit, met intentie om in de toekomst op doping te testen. 

20/10/18 Maurits Kersten treedt aan als atleet-woordvoerder  binnen de 
IPSF Athletes Commission. 

26/10/18 Besluit genomen Aerial Hoop toe te voegen aan NK Paalsport 
2019, na verzoek aan IPSF door GAISF om uit te breiden met aerial 
sports. PBN zit het jaar 2019 als pilot voor de aerial sports. 

08/11/18 Eerste bijeenkomst K&V commissie met brainstormend 
karakter. Besloten wordt te starten met een enquete om de ervaringen 
uit de praktijk te toetsen en meten en zo een praatstuk te creëeren voor 
verdere stappen. 

29/11/18 Team PBN volgt de nieuwe IPSF Competition Organizers 
cursus waarbij certificaten zijn behaald door alle commissieleden en de 
voorzitter. 

24/12/18 Kerstcadeautje voor leden met dank aan Pole Move Box, een 
traditie die we nastreven, naast een groei in doorlopend ledenvoordeel. 

Op 1 januari 2019 start het nieuwe boekjaar met de inschrijvingen voor 
het NK Paalsport 2019. (foto onder)



FINANCIEEL RAPPORT 
GESTART VANUIT NIETS                                                                                                             
In juli 2017 is Paalsport Bond Nederland gestart zonder budget. Om de 
eerste kosten zoals hosting website, bijdrage IPSF, promotiemateriaal, 
inschrijvingKvK en notariskosten te kunnen dekken hebben we een 
succesvolle benefietdag georganiseerd welke tevens de officiële aftrap 
was van de bond. Door de belangeloze bijdrage van een groot  aantal 
instructeurs en enthousiaste mensen die met de polejam mee gedaan 
hebben, hebben we terug verdiend wat eerder geïnvesteerd was. Met 
het kleine beetje overschot zijn vervolgens ook de reiskosten van 2017 
aan het bestuur terug betaald.  

BONDSKOSTEN                                                                                            
Met de inkomsten van het lidmaatschap en opbrengst van de studiolink 
op de website konden we in 2018 de vaste lasten betalen die nodig 
waren om als bond te bestaan, met een klein overschot voor wat betreft 
die kosten en uitgaven. Het betalen van vrijwilligersvergoedingen of het 
doen van investeringen was financieel niet mogelijk. 

NK PAALSPORT                                                                                            
De grootste kostenpost in 2018 was uiteraard ons allereerste NK 
Paalsport. Omdat het onzeker was hoe dit financieel uit zou pakken zijn 
wij met stevige grip op de knip te werk gegaan waardoor er na het 
organiseren van het NK eveneens een overschot ontstaan is; echter is 
daar voorzichtigheid geboden. Door wederom een belangeloze inzet 
van enkele instructeurs tijdens het eerste NK, een mooie opbrengst van 
de loterij en meevallers van de trussbouwer en de locatie (overschrijding 
tijd deze keer niet in rekening gebracht) hebben we een reserve voor 
het komende NK. Kosten voor de truss en licht en huur van de locatie  

zullen dus zeker hoger zijn, alsmede zullen ook de kosten stijgen ten 
behoeve van de jury (twee juryteams), videografie, demoteams, 
transportkosten en presentatie. Verder hebben we het afgelopen jaar 
waar mogelijk bezuinigd, wat soms ook ten koste ging van privé-
middelen.  

AANKOMEND JAAR                                                                                            
Het komende jaar zullen we buiten bovengenoemde hogere uitgaven 
tijdens het NK in beperkte mate wat eigen middelen aanschaffen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van portofoons. Deze eenmalige 
hogere uitgave zal zich echter in de loop van de jaren terug verdienen. 
We zijn zeer tevreden dat we een kleine reserve opgebouwd hebben, 
maar we dienen hier op een verantwoorde manier mee om gaan. Het 
doel is om altijd een reserve van minimaal € 10.000 te behouden voor 
onverwachte financiële tegenvallers, echter realiseren we ons ook dat 
met de opzet van het NK van 2019 met twee podia en twee juryteams dit 
een heuse uitdaging zal vormen. 

OVERZICHT                                                                                                     
De kosten en uitgaven vanaf juli 2017 tot en met december 2018 
vormen samen het eerste financiële boekjaar. Op de volgende pagina 
zijn de bedragen inzichtelijk. 

KASCOMMISSIE           
De financiële stukken zijn op 13 mei 2019 gecontroleerd en de 
rapportage akkoord bevonden door de kascommissie, bestaande uit 
leden Natalia Vasilyeva en Marie-Louise van Riel.
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BALANS t/m 31-12-2018

OMSCHRIJVING ACTIVA PASSIVA
Bank 11.038,33
Paypal 106,86
Verrekeningen 9,84
Algemene reserve 11.155,03

 Saldo 0,00
11.155,03 11.155,03

Op 31-12 is het volledige bedrag aan liquide middelen
overgeboekt naar algemene reserve zodat het saldo "0" is.

WINST & VERLIES 01-07-2017 t/m 31-12-2018

OMSCHRIJVING VERLIES WINST

Notariskosten 324,99
Kosten KvK 50,00
Jaarlijkse bijdrage IPSF 236,59
Das juridisch adviesdesk 302,50
Bankkosten Rabobank / Mollie 242,10
Verzekeringen 288,63
Kosten hosting website 146,83
Kilometerkosten bestuur 1.169,74
Organisatie benefietdag 350,17
Kantoorkosten en drukwerk 484,29
Huur accomodatie (ledenvergadering) 150,00
Kosten NK 14.802,15
Opbrengst benefietdag start bond 2.048,19
Opbrengst NK 24.848,88
Opbrengst lidmaatschap 2.315,11
Opbrengst link website studio's 280,00
Donaties 210,84
Eindresultaat 11.155,03

 Saldo 
29.703,02 29.703,02
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VOORUITBLIK 
Dit eerste jaar heeft in het teken gestaan van constante afstemming en 
bijsturing: als team (wij kenden elkaar voor 2017 ook nog niet), met de 
community (waar is behoefte aan, wat wordt er van ons verwacht) en 
simpelweg: hoe gaan we het allemaal doen? Gevolg is geweest dat de 
focus, na de benefietdag, met name op het NK heeft gelegen, ondanks 
dat onze missie en visie breder is dan dat. Maar het had onze volle 
aandacht nodig en met een leercurve zijn we -in onze opinie- het eerste 
jaar geslaagd doorgekomen. We weten nu beter de weg en als we 
hierbij nog wat extra mankracht kunnen mobiliseren zullen we in 2019  
en verder onze activiteiten een breder vlak kunnen laten beslaan, zodat 
niet alleen de (semi-)professionele atleet iets heeft aan ons bestaan, 
maar ook de recreatieve paalsporters, de studio’s en de instructeurs. 

             

           
Uiteraard is de oprichting van de commissie Kwaliteit & Veiligheid hierin 
een belangrijke stap. De ambities zijn groot, maar beseffen ook dat het 
tijd nodig heeft en dat er met zorg mee om moet worden gegaan. Het is 
geenszins onze bedoeling iemand iets van bovenaf op te leggen, we 
willen mét het veld samen stappen maken en zullen dus in de eerste 
plaats, gedurende 2019 en begin 2020 vooral in gesprek gaan. 
Werkelijke beweging op dit vlak is eerder een 5- tot 10-jaren plan dan 
iets dat op korte termijn gerealiseerd zal worden . Daarin ligt meteen de 
uitdaging de aandacht hierop niet te laten verslappen en ons te 
verliezen in de korte termijn van een volgend NK. (Waarin we overigens 
twee bijzondere pilots hebben: een dubbel podium én aerial hoop). 
Tot slot hopen wij als vereniging ons draagvlak te kunnen vergroten.



PAALSPORT BOND NEDERLAND 

CONTACT 
Voorzitter: Eveline Bloks 
Penningmeester: Ellen Burghouts 
Secretaris: Melissa O’Niel 
Algemeen lid: Diana Boertien  

Postadres: 
De Liesbosch 12 V, 3439 LC Nieuwegein 

Telefoonnummer: 
0655592781 

Email: 
info@paalsportbond.nl 
nk@paalsportbond.nl 

URL: 
www.paalsportbond.nl 

Social media: 
Facebook: @paalsportbond.nl 
Instagram: @paalsportbondnederland 

Overige gegevens: 
KVK-nummer: 69232296 
RSIN: 857794103 
IBAN: NL16RABO0321693477
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