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VOORWOORD 
Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Paalsport Bond Nederland. Het verslag zal 
starten met een korte toelichting op onze organisatie, voornamelijk bedoeld voor 
hen die ons nog niet kennen en om inzage te geven in de ontwikkeling van ons 
ledenbestand gedurende het afgelopen jaar.  

Vervolgens zult u in dit verslag teruglezen wat er gedurende 2019 binnen de 
vereniging gebeurd en ondernomen is. Uiteraard omvat dit ook het financiële 
plaatje.  

Daarna 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 in het tweede kwartaal van 2020, dus de 
ontwikkelingen tot nu toe worden hierin uiteraard meegenomen, zoals het 
afgelasten van het NK en WK i.v.m. het corona-virus. 

Omdat in dit kwartaal ook de ALV plaats heeft gevonden in het jaarverslag ook 
een samenvatting opgenomen van hetgeen daar besproken en besloten is. 

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, 
activiteiten vanuit de commissie Kwaliteit & Veiligheid en het online verschaffen 
van informatie zoals bijvoorbeeld het overzicht leslocaties. 

MEER INFORMATIE OP WWW.PAALSPORTBOND.NL

LEDEN 
• PBN is een vereniging met een onbezoldigd 

bestuur en team van vrijwilligers. Zoals elke 
vereniging bestaat deze enkel door zijn 
leden. PBN heeft bij sluiting van het boekjaar 
2019 een totaal ledenaantal van 187. 

• Eind 2018 waren er 160 leden. Gedurende 
2019 zijn er 34 nieuwe leden aangemeld. 
Helaas is er ook een verloop geweest van 7 
lidmaatschappen. We bemerken dat er een 
sterke link is tussen NK-deelname en 
lidmaatschap.  

• Als lid mag je deelnemen aan het NK. De 
deelnemersaantallen (inclusief Open 
Competitions atleten) waren in 2019: 

• Pole Sport: 67 atleten 
• Para Pole: 2 atleten 
• Artistic Pole: 23 atleten 
• Ultra Pole: 2 atleten 
• Aerial Hoop: 23 atleten
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Versie 2020



INHOUDELIJK JAAROVERZICHT 
01/01/19 Start van het jaar: de inschrijving voor het NK2019 ging open. 
07/01/19 Er is een Gouden Sponsor gevonden voor het NK: Flexmonkey. Via een raad-
en-win actie hebben we dit bekend gemaakt. 
23/01/19 Enquête K&V online: om in kaart te brengen waar de behoefte ligt op het 
gebied van versterking van de paalsport-educatie t.a.v. kwaliteit en veiligheid. 
27/01/19 Opslagruimte beschikbaar gesteld door Acrobatic Dreams 

01/02/19 Kaartverkoop NK2019 open, met nieuw dit jaar kinderkaartjes om de drempel 
te verlagen om met een gezin te komen supporten. Leden en atleten kregen weer korting 
en dit jaar hadden ook coaches vrij entree op de dag dat hun atleet deelneemt, omdat 
wij een professionele begeleiding waardevol vinden. 

12/03/19 Besluit: Ultra Pole gaat door! Na een demo vorig jaar kan nu de eerste échte 
Ultra Pole competitie gehouden kunnen worden. Weliswaar slechts 1 ronde, we hopen 
dat dit groeit in de toekomst en dat steeds meer mensen het aan gaan durven. 
15/03/19 Inschrijving NK sluit. We hebben een mooi aantal deelnemers, meer dan vorig 
jaar, mede door de toevoeging van Aerial Hoop. Ook veel Open kandidaten, zelfs hele 
teams uit België, Groot-Brittanië en Tsjechië. 
20/03/19 Door het vinden van een gouden sponsor én een groeiend deelnemersaantal 
valt het besluit: Tweede podium is een feit! Een mijlpaal want dit was een primeur 
wereldwijd. Het is succesvol gebleken voor allerlei partijen (deelnemers, palenpoetsers, 
jury) dus voor herhaling vatbaar, mits financieel en qua inschrijvingen haalbaar. 
21/03/19 Running order draw videos gepubliceerd en daarmee programma bekend voor 
iedereen. Vanaf nu zien we een groei in de kaartverkoop. 
30/03/19 Stemperiode Atleet van het Jaar Awards open. Dit is verbeterd n.a.v. feedback 
op de vorige ALV. Er is een vragenlijst toegevoegd die atleten invullen over de 
inspanningen van de atleet in het afgelopen jaar. Deze zijn geanonimiseerd en door een 
commissie beoordeeld waaruit, tezamen met publieksstemmen, een puntentotaal kwam. 
Winnaars werden pas op het NK bekend gemaakt, dus voor iedereen spannend. 
31/03/19 Nieuwe ledenvoordelen! Op dat moment 9 webshops die korting bieden voor 
onze leden. Dank aan deze webshops voor deze geste.



INHOUDELIJK JAAROVERZICHT (VERVOLG) 
13/04/19 NK-Workshops in de verkoop: zoals inmiddels gebruikelijk is er een zij-
programma op het NK met o.a. workshops. Leden kunnen gebruik maken van een 
voor-inschrijving. Het was een veelzijdig programma dit jaar met 12 workshops/
polejams en met ook belangeloze inzet van enkele instructeurs.  

09/05/19 Diverse coaches, atleten en juryleden zijn inmiddels gecertificeerd door 
de IPSF, zo ook nieuw en inzetbaar jurylid Gianmarco Stefanelli. 
20/05/19 Het jaarverslag boekjaar 2018 (= incl. 2017) is naar leden verstuurd en te 
downloaden op onze website, waar ook dit verslag aan toegevoegd zal worden. 

22+23/06/19 Het NK-weekend! Met 67 Pole Sports, 2 Para Pole, 23 Artistic Pole, 2 
Ultra Pole en 23 Aerial Hoop atleten, incl. opens. Een groei van 32 atleten t.o.v. 2018 
en merendeels begeleidt door gecertificeerde coaches. Het was een goed 
weekend, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Uiteraard altijd ook 
verbeterpunten, dit jaar vooral op het gebied van de apparatus (palen en hoops). 
Hierover later meer. 
Tijdens het NK-weekend ook uitgereikt: de Atleet Awards met winnaars Janne 
Jacobs, Maurits Kersten en Kelly de Vos. 

14/07/19 2-jarig bestaan van PBN. Wat vliegt de tijd!  
23/07/19 Een kleine maand en een evaluatie verder doen we een “save the date” 
bericht uit voor het volgende NK. De geplande datum: 4/5 juli 2020. 

12/08/19 Na het NK is er weer meer aandacht mogelijk voor K&V. De enquete is 
inmiddels voldoende ingevuld om tot een analyse te komen. De commissie besluit 
erop door te willen praten met instructeurs en studio-eigenaren en doet dan ook 
een oproep voor een werkgroep (inmiddels klankgroep gedoopt). 

01/09/19 Door een succesvol NK hebben we een groot TeamNL. Op deze dag was 
de TeamNL-dag, in de studios van Apple Wang. Hierbij kregen de atleten 
voorlichting van de Dopingautoriteit, was er een fotoshoot zodat iedereen zich 
professioneel kon gaan profileren op/in (social) media, kreeg iedereen zijn nationale 
trainingspak uitgereikt en was er uiteraard tijd voor vragen en gezelligheid.



INHOUDELIJK JAAROVERZICHT (VERVOLG) 
03-06/10/19 Het Wereldkampioenschap in Canada. Team NL had 
prachtige resultaten met als podiumplaatsen: 1x goud, 3x zilver, 1x 
brons. Hiermee plaatste Nederland zich 4e op de world ranking. 
Tevens werd PBN beloond met de federation of the year-award. Een 
dankbare beloning voor ons vrijwilligerswerk. 
26/10/19 Na het inwinnen van de benodigde informatie bij de IPSF valt 
het besluit de divisies op het NK2020 uit te breiden van enkel Elite naar 
Elite & Professional. Dit verlaagt de drempel voor nog wat minder 
ervaren atleten om mee te doen aan het NK en kans te maken op winst. 

01/11/19 PBN ontvangt het IPSF endorsement certificaat 2020. 
02/11/19 Maurits besluit te stoppen als atleetwoordvoerder binnen de 
IPSF Athletes Commission en in Dineke is een opvolger gevonden. 
Maurits bedankt voor je inzet! Welkom Dineke. 
08/11/19 De IPSF maakt bekend dat de GAISF OBSERVER STATUS 
verlengd is, waarmee paalsport nog steeds in de running is om 
olympische erkenning te verkrijgen. 
10/11/19 Vandaag start een serie van 3 K&V werkgroep-bijeenkomsten 
waarin via discussie en brainstormen met instructeurs en studio-
eigenaren de diepte in gegaan wordt n.a.v. de enquete-resultaten. 
21/11/19 Wij voeren een gesprek met de IPSF n.a.v. zorgen aan onze 
kant over de communicatiestijl en relatiebeheer. 
22/11/19 Er vindt een gesprek plaats met Pole Fitness i.v.m. spanningen 
in de community en met ons n.a.v. het NK/WK. 

01/12/19 + 15/12/19 De tweede en derde bijeenkomst van de 
werkgroep K&V. Mooie inzichten zijn verworven en ideeën geopperd 
waarmee de commissie verder kan en kan komen tot een actieplan. 
15/12/19 We delen een vacature voor het bestuur i.v.m. aftreden. 
18/12/19 De laatste nieuwsbrief voor niet-leden. 
25/12/19 Nieuwe traditie: een kersttombola voor trouwe leden!



FINANCIEEL RAPPORT 
START 2019 
Het afgelopen jaar (boekjaar 2019) zijn we vol goede moed gestart. 
Vanuit het eerste boekjaar was er een mooie buffer ontstaan dankzij 
meevallers tijdens het NK en overige bezuinigingen waardoor een 
bedrag van € 10.000 op de spaarrekening gezet kon worden. De intentie 
is dat dit bedrag enkel aangesproken mag worden voor onverwachte 
uitgaven. 

Met de opbrengst van contributie van de leden en de bijdrage van 
studio-links op de website konden de vaste lasten betaald worden. 
Het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen zal voorlopig nog niet aan 
de orde zijn, wel zijn de eerste kleine investeringen gedaan: er zijn drie 
aerial hoops aangeschaft voor het NK, alsmede een portofoonset.  

NK PAALSPORT 
De kosten voor het NK Paalsport zijn het afgelopen jaar hoger 
uitgevallen dan voorzien. Waar we in het eerste jaar nog financiële 
meevallers hadden van onder andere de truss en de zaal, waren juist 
deze kosten het afgelopen jaar een stuk gestegen. Uiteraard ook 
vanwege het feit dat we twee podia gebruikt hebben tegenover één 
podium in 2019 met bovendien een stevigere constructie. Twee podia 
brengen vervolgens nog extra kosten met zich mee zoals extra materiaal 
ten behoeve van videografie, hogere reis- en verblijfkosten voor twee 
juryteams en stijgende catering-kosten ten behoeve van een groter 
vrijwilligersteam.  

Ondanks dat het NK goed bezocht is, was er minder betaald publiek dan 
de voorgaande editie waardoor de opbrengst uit de kaartverkoop lager 
uitviel dan in 2018. Mede dankzij een enthousiast team van workshop 
instructeurs, de royale sponsorbijdrage van Flexmonkey en een mooie 
opbrengst van de loterij hebben we een minimale winst van € 105,00 
behaald op het afgelopen NK.  

KWALITEIT & VEILIGHEID 
In 2019 is de commissie K&V opgestart en is de basis gelegd voor de 
plannen. Er zijn hierbij geen financiële transacties geweest.  

VOORUITBLIK 2020 
Door de slechts minimale winst op het NK zal daar voor volgende editie 
kritisch gekeken worden naar de kosten. Mede omdat er ook een klein 
budget beschikbaar gemaakt moet worden voor K&V is het belangrijk 
ruimer bij kas te komen. Doordat we inmiddels weten dat het NK in 2020 
geen doorgang kan vinden i.v.m. Corona zijn er amper kosten gemaakt, 
maar is de verwachting ook dat het ledenaantal niet verder zal groeien, 
mogelijk zelfs zal afnemen. Omdat uit de contributie en studio-links de 
overhead bekostigd wordt zullen we ook hier de hand goed op de knip 
moeten houden. Omdat we op dit moment volledig zelfvoorzienend zijn 
zullen we dit jaar alles op alles zetten om af te sluiten met een positief 
resultaat, zodat we ook kunnen investeren in bijvoorbeeld een ledendag, 
waarover meer onder het hoofdstuk vooruitblik. 

OVERZICHT 
In de balans en winst-en verliesrekening, op de volgende pagina, zijn de 
gemaakte kosten en opbrengsten inzichtelijk.  

KASCOMMISSIE           
De financiële stukken behoren voor de ALV gecontroleerd te worden 
door de kascommissie. In verband met Corona was dat niet haalbaar, het 
was immers niet verantwoordt bijeen te komen. Op dit moment staat er 
een afspraak gepland met de kascommissie om, met penningmeester en 
evt. andere bestuursleden door alle stukken te gaan ter controle. De 
rapportage hiervan met de uiteindelijke goedkeuring en ondertekening 
van de kascommissie zal daarna z.s.m. met de leden gedeeld worden en 
dan ook toegevoegd worden aan de archief-pagina van PBN.



Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Omschrijving Verlies Winst
Afschrijvingskosten inventaris 326,57
Representa:e en verteer 39,50
Kleding bestuur 138,60
Bankkosten Rabobank 123,44
Interpolis zeker van je zaak (Verzekering) 367,44
Kosten Mollie / IzeMle payments 37,67
Kosten hos:ng website 86,46
Kilometerkosten Bestuur algemeen 105,88
Kilometerkosten Bestuur NK 240,89
Jaarlijkse bijdrage IPSF 232,27
Kosten WK 61,27
Kantoorbenodigdheden 167,64
Boekhoudpakket 138,00
Portokosten 17,05
Promo:e NK (inclusief enveloppen en postzegels) 404,81
Kosten NK 13.981,44
Huur accomoda:e NK 1.908,70
Kosten eten / drinken NK t.b.v. jury/vrijwilligers 2.718,53
Reis- en verblijfskosten jury 3.317,04
Inkopen (inhuur instructeurs) 50,00
Inkopen t.b.v. evenement 300,00
Aankoop Tracksuits WK 684,50
Opbrengst Workshop (omzet) 608,13
Opbrengst Kaartverkoop NK (omzet) 13.057,50
Opbrengst sponsoring NK 2.507,61
Opbrengst loterij NK 1.336,65
Opbrengst lidmaatschap 3.325,00
Opbrengst deelname NK 5.249,94
Ontvangen bedragen protest IPSF 50,00
Opbrengst link website 425,00
Opbrengt adverten:es social media / nieuwsbrief 25,00
Dona:es PBN 10,00
Aankoop tracksuits WK atleten 567,85
Eindresultaat 1.714,98

27.162,68 27.162,68

Balans

Omschrijving AcBva Passiva
Inventarissen 935,78
Kas 183,15
Bank - rekening courant 1.489,02
Bank - spaarrekening 10.000,00
Paypal 32,22
Debiteuren 220,00
Algemene reserve 12.870,01
Verrekeningen 9,84
Saldo

12.870,01 12.870,01



VOORUITBLIK 
Voor het jaar 2020 wil PBN zich op de volgende zaken richten: 

1. MEER LEDENFOCUS: 
Het bestuur concludeert dat onze wens om de gehele community te 
bedienen er ook voor zorgt dat de meerwaarde om lid te worden 
eigenlijk te klein is. Wij willen onze leden meer waarderen dan wij tot nu 
toe laten blijken. Vanaf 2020 willen we dan ook enkel zaken veranderen 
om het lidmaatschap waardevoller te maken: 

•  Besloten Facebook-groep met exclusieve info en een kort lijntje 
•  Nieuwsbrief alleen nog voor leden in plaats van openbaar/iedereen 
•  Kennisdeling bijv. K&V & WK-info exclusief voor leden 
•  Ledendag organiseren in het najaar 
•  Nieuwe traditie: kersttombola (gestart in 2019): Iedereen die het 

opvolgende jaar lid blijft maakt kans op prijzen 

2. K&V ACTIEPUNTEN UITVOEREN 
In 2019 is de basis gelegd voor K&V: er is onderzoek gedaan naar de 
wensen en behoeften, er is een commissie en klankgroep gevormd en er 
zijn plannen gemaakt. In 2020 zal alles tot uitvoer gebracht worden. 

3. NK AANPASSINGEN (schuift door naar 2021 i.v.m. corona) 
•  Aerial Hoop behouden en hiermee de naam wijzigen van het event 
•  Uitbreiden met divisie professional om iedereen een kans te geven 
•  Indien haalbaar weer 2 podia! 
•  Q&A momenten organiseren, voor efficiëntie en leren van elkaar 
•  Voorkomen problemen apparatus die in 2019 voorkwamen:  

- Aangepaste IPSF apparatus norms 
- Indien mogelijk pulley met rigger voor hoop 
- Podium met geschroefde palen op podiumdelen 
- Skype-meeting(s) met PBN, Lupit en trussbouwer 
- Controle vooraf en aanwezigheid van Lupit in het NK-weekend 

4. TOEWERKEN NAAR AANSLUITING NOC*NSF 
Omdat dit vanaf 14 juli 2020 (ons 3-jarige bestaan) bespreekbaar is! 

5. VERSTERKING & PROFESSIONALISERING PBN 
•  AVG en Privacy Policy op orde krijgen 
•  Vernieuwing en verbetering van de website 
•  Bijsturing beleidsplan, taakverdeling, teamsamenstelling 
•  ALV direct aan het begin van 2021 voor scherpere beleidskeuzen



VERKIEZING BESTUUR 
Het aftreed-rooster en organigram zijn gedeeld, er is gesproken over voorkomen 
van belangenverstrengeling en de voorzitter licht de motivatie voor haar aftreden 
toe. Vervolgens is er anoniem gestemd over het bestuur en het voorzitterschap. 
Allen zijn met een ruime meerderheid aangenomen en ook het voorzitterschap is 
in die mate toegekend. Per 14/7 zal het bestuur zijn: Gonny Hauwert (voorzitter), 
Eveline Bloks, Ellen Burghouts, Diana Boertien, Jurgen Brama en Mees Mars. 

ACTIVITEIT NAJAAR 
Er is gepeild wat men realistisch vind en waar behoefte aan was. Er is gekozen 
geen “IPSF galashow” te doen en wel te proberen een ledendag in het najaar te 
organiseren, mits corona-verantwoordt. Er lijkt geen taak weggelegd voor PBN om 
in de toekomst shows te organiseren. 

NIEUWE NK DATUM 
De leden stemmen op “normale periode”, maar nek-aan-nek met “iets vroeger dan 
gebruikelijk”. Argumenten worden gedeeld zoals temperatuur, tijd tot het WK, 
andere wedstrijden. Bestuur gaat benodigde partijen peilen en neemt dit mee. 

AANSLUITING NOC*NSF 
Er wordt toegelicht wat aansluiting inhoudt en wat er nog moet gebeuren 
daarvoor. Er wordt een oproep gedaan om een werkgroep te vormen. Na een 
peiling blijkt dat leden het belang van aansluiting zeer onderschrijven en de 
redenen hiervoor uiteenlopend zijn, waardoor er niet op één aspect gefocust 
moet worden in de realisering, maar op de volle breedte. 

K&V BEHOEFTEN 
Er is gevraagd of er nog behoeften liggen rondom K&V. Het signaal is: ga zo door.  
Er blijkt weinig animo voor een broodfonds te zijn, PBN brengt mensen met elkaar 
in contact maar neemt hierin geen taak op zich. Er is daarnaast gewezen op het 
meldingsformulier paal/hoop-problemen. 

INTEGRATIE AERIAL SPORTS 
Uit een stemming spreekt de wens dat aerial sport volwaardig en in de volle 
breedte geïntegreerd wordt in de sportbond. Het bestuur gaat zich inzetten dit 
mogelijk te maken, maar stelt als voorwaarde is dat er mankracht bij komt met 
kennis/ervaring in aerial, binnen bestuur en/of in de commissies.

Op 9 mei 2020 werd de tweede ALV gehouden, 
online via Zoom. De opkomst was 44 leden, 
inclusief 3 bestuursleden. 

Naast verantwoording door het bestuur over het 
afgelopen jaar op zowel financieel als beleidsmatig 
vlak (in feite de inhoud van dit jaarverslag) is er 
gesproken en gestemd over een aantal zaken: 
• Verkiezing bestuur 
• Activiteit najaar (IPSF galashow/ledendag) 
• Nieuwe NK-datum 
• Aansluiting NOC*NSF 
• K&V behoeften 
• Integratie Aerial Sports 

Hiervan zie je hiernaast de conclusies.  

Tot slot was er een open discussie / brainstorm over 
de relatie PBN en de recreatief sporter en over de 
huidige corona-situatie.

ALV



PAALSPORT BOND NEDERLAND 

CONTACT 
Voorzitter: Eveline Bloks 
Penningmeester: Ellen Burghouts 
Secretaris: Diana Boertien  

Postadres: 
Beukebeek 21 
5501 CT Veldhoven 

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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