1e landelijke bijeenkomst

21-01-2018

Op zondag 21 januari 2018 vond de eerste Landelijke bijeenkomst van Parkour Freerunning
Nederland plaats te Den Haag. Op deze dag waren op basis van een open uitnodiging alle in
Nederland actief zijnde organisaties op het gebied van Parkour en Freerunning uitgenodigd
om samen te komen en te praten over het vormen van een Landelijk
samenwerkingsverband.
Aan deze oproep werd gehoor gegeven door een veelvoud aan organisaties, verenigingen
en/of bedrijven. Sommige organisaties gaven als reactie aan de bijeenkomst helaas niet bij
te kunnen wonen maar het initiatief wel te ondersteunen en graag via mailing op de
hoogte te worden gehouden. Tijdens de vergadering waren er vertegenwoordigers van o.a.;
JUMP freerun, Back2Basics parkour, Parkour Disciplines, VROG, Commit freerun, Minded
Motion, Fast Forward Sports, UHA, Aquila Movement, DEFANA, GYM XL, KNGU, PK
Schijndel, Friends Crw,CSV K&V Groningen, Freerunning Gouda, St. Mauritius Volendam,
KDO Hellevoetsluis, Beyond Movement, The BartLife.
Om een zo eerlijk mogelijke verdeling van aanwezigen te hebben werd gevraagd om per
organisatie niet meer dan 1 vertegenwoordiger de meeting te laten bijwonen.

1: Opening
De opening van de bijeenkomst werd verricht door de initiatiefnemers van PKFRNL
bestaande uit ; Mark van Swieten, Gaetano Carretto, Michael Tijsterman en Dave
Hogenboom. Hierbij werden alle deelnemers bedankt voor hun aanwezigheid en werd het
belang van landelijke samenwerking en de oprichting van een nationale federatie kenbaar
gemaakt. Hiernaast werd de intentie uitgesproken om voor nu en in de toekomst inclusief
en open te zijn als organisatie maar ook om open, eerlijk en bovenal respectvol met elkaar
te zullen communiceren.

2. Vaststellen agenda
De agendapunten werden nagelopen en akkoord bevonden.

3. Voorstelronde
Tijdens een korte voorstelronde werden alle aanwezigen gevraagd om antwoord te geven
op de vraag; Wie ben je, welke organisatie vertegenwoordig je en wat is jullie rol in de
Nederlandse PKFR community? Tijdens de voorstelronde werd al direct duidelijk dat veel
partijen problemen en of behoeften hadden waar zij graag de toekomstige hulp van
PKFRNL voor zouden kunnen gebruiken. De initiatiefnemers benadrukken dat wij tijdens
deze vergadering eerst en voornamelijk zullen focussen op het oprichten/formaliseren van
PKFRNL en op een later punt aan de slag zullen gaan met het behandelen van deze naar
voren gebrachte problemen/punten op het vlak van o.a. verzekeringen, gebrek aan
trainers etc.
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4 Organisatiestructuur PKFRNL.
Er word besproken hoe de organisatiestructuur van PKFRNL er komt uit te zien;
o

Commissie/Bestuur PKFRNL

o

Leden PKFRNL

o

Community

De Commissie/het Bestuur van PKFRNL zal bestaan uit de 4 initiatiefnemers aangevuld met
3 door de aanwezige leden verkozen personen. Deze personen konden zich aan het einde
van de vergadering verkiesbaar stellen. (zie punt 6, verslag)
De leden van PKFRNL zullen bestaan uit alle daarvoor aangemelde organisaties en of
beoefenaars. Er zal een apart lidmaatschap zijn voor organisaties en voor beoefenaars
(individuen).
PKFRNL zal proberen een aanspreekpunt en vertegenwoordiger te zijn voor de gehele
Nederlandse PKFR community. (we willen iedereen in de community kunnen ondersteunen
en informeren over waar wij mee bezig zijn.)

5. Brainstorm sessie.
Tijdens deze sessie worden de aanwezigen opgedeeld in 3 groepen en word er met elkaar
gesproken aan de hand van 2 vragen.
1. Waar zou PKFRNL volgens jullie voor moeten staan?
2. Welke ontwikkelingen zouden jullie graag willen zien binnen de PKFRNL community?

Alle groepjes gingen onderling in gesprek en voerden veelal waardevolle en positieve
discussies , na afloop noteerden de groepen hun antwoorden op een flipover welke zij
vervolgens aan elkaar presenteerden. De terugkomende punten waren grotendeels in lijn
met de reeds geformuleerde en globale doelstelling van PKFRNL;
● Één duidelijk aanspreekpunt vanuit de Nederlandse parkour/freerunning wereld.
● Inspraak op landelijke ontwikkelingen en beleidsvorming.
● Invloed op zaken als educatie, materiaalontwikkeling, keurmerk materiaal, opzet
competities etc.
● Ondersteuning bij het opzetten organisatie/bedrijven/eigen accommodaties.
● Het verkennen van de mogelijkheden tot het verzekeren van onze sport.
● Het zorgen dat verschillende (buitenstaande) partijen niet proberen om de sport op
een voor ons negatieve wijze beïnvloeden.
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Brainstormsessie 2e deel:
Door de initiatiefnemers werd vervolgens de vraag gesteld; “Wat kun je zelf doen/
bijdragen aan de genoemde punten uit de brainstorm?” Hierbij benadrukten zij dat wij als
deelnemende partijen allemaal zelf aan de slag moeten om uiteindelijk verandering te
zien. We zullen wellicht meer van onze eigen eilandjes moeten komen en proberen om
bruggen te slaan en zo gezamenlijk deze prachtige sport verder door te ontwikkelen. Los
van de bijeenkomsten van de Commissie zal er jaarlijks een bijeenkomst plaatsvinden voor
alle leden van PKFRNL waarbij er naast een vergadering ook ruimte zal zijn voor
netwerken, trainen en een sociaal samenzijn.

6. Aanstellen Commissie / Bestuur PKFRNL
Het idee van de initiatiefnemers is om met een bestuurlijke commissie minimaal 4x per
jaar bij elkaar komen. De commissie is tevens het bestuur dat krachtens
formele bevoegdheid de aangelegenheden van PKFRNL leidt en regelt.
Om hun reeds aangevangen werkzaamheden te continueren werden met goedkeuring van
de aanwezigen leden de oorspronkelijke initiatiefnemers van PKFRNL formeel benoemd tot
commissielid. het betreft hier: Dhr. M van Swieten, Dhr. G. Carretto, Dhr. D. Hogenboom
en Dhr. M. Tijsterman. Als aanvulling op deze 4 in functie zijnde commissieleden werd
door de leden besloten om nog 3 personen toe te laten treden tot de commissie. Deze
toetreding geschiedde middels een democratische stemronde waarbij iedere aanwezige 2
stemmen had te vergeven. 9 van de aanwezige personen stelde zich verkiesbaar. Hieruit
werden uit de volgende 3 personen gekozen en benoemd tot nieuw commissielid van
PKFRNL:
Dhr. B. van der Linden (11 stemmen), Dhr. P. Pont (9 stemmen) en Dhr. O. Ehren (8
stemmen).
De commissie benadrukte dat alle leden kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen van
PKFRNL. Leden kunnen hun invloed uitoefenen door ideeën of vergaderpunten bij de
commissieleden neer te leggen. Deze ideeën/punten zullen dan tijdens de vergaderingen
worden besproken en de verslagen van de vergaderingen zullen gedeeld worden via de
website www.pkfr.nl

7. Sluiting
De commissie bedankt alle aanwezigen en spreekt de wens uit om elkaar goed op de
hoogte te houden van de volgende stappen en ontwikkelingen binnen PKFRNL.
Er word door de leden genoemd dat er tevredenheid bestaat over de manier waarop deze
bijeenkomst is georganiseerd en dat het de intentie is van alle aanwezigen om samen met
elkaar verder te bouwen..
De eerstvolgende keer dat de Commissie bijeenkomt zal zijn op zondag 4 maart 2018
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