Verslag Algemene Ledenvergadering van het Gewest Gelderland van de
KNSB op donderdag 12 mei 2022 te Harskamp.
Deelnemers:
Martijn Boer NSV, Henk Veneman en Frits Kwak DNIJ, Renger de Vries SSV
Nijkerk en GTC Marathon, Willem Stol BGP en Exerceo en Dodewaard, Meindert
Kuipers Voorzitter BGP, Bert van de Vegte GTC Marathon en SSSG
Gerrit van Vilsteren, GeertJan Wouters Bestuur Gewest Gelderland
Afmeldingen: André Borst en Theo van de Rijt Bestuur Gewest, IJsvereniging
Laag Soeren, SC Oldebroek, Winterswijkse IJsvereniging, TG Elburg,
IJsvereniging Vooruit Renkum, Needse IJsclub, IJsclub Swifterbant, IJsclub
Dronten, Herman Nijhoff erelid, Chris van Hooijdonk erelid
1. Opening 19.05 door voorzitter GeertJan Wouters
De vertraging in het fusieproces met Overijssel maakt het nodig om deze ALV
(Technische Voorjaarsvergadering) te houden. Gelukkig kan de voorzitter melden
dat er weer voortgang in het fusieproces is en een afronding in het najaar de
verwachting is.
Het bestuur meent de gebruikelijke gang van zaken te moeten uitvoeren om de
afronding van het seizoen 2021-22 en de lopende voorbereiding van het nieuwe
seizoen te faciliteren.
2. Mededelingen:
a. afmeldingen voor de vergadering worden genoemd (zie boven)
b. agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
c. geen ingekomen stukken te melden
d. de stand van zaken Fusie komt in meerdere agendapunten aan de orde
3. Verslag ALV 16-09-2021 en alle bijlagen worden naar tekst en inhoud
ongewijzigd vastgesteld.
4. Herbenoeming H.Veneman in Ledenraad:

In de ALV van 16 september 2021 is niet uitdrukkelijk een besluit genomen
H.Veneman te herbenoemen in de Ledenraad. Het bestuur meende dat dit
impliciet was gebeurd door de discussie met hem over het functioneren van de
Ledenraad. De KNSB (Sandra Post) verlangt een uitdrukkelijk besluit. De
vergadering neemt bij acclamatie het besluit tot herbenoeming van Henk
Veneman tot lid van de Ledenraad, met terugwerkende kracht vanaf het najaar
2021.
5. Vanuit Ledenraad 2021-2022:
Henk Veneman geeft weer dat de Ledenraad druk bezig is met twee taken, de
vaststelling van een plan voor de toekomst en met de begroting. Het voelt
aan als een moeizaam proces. Deels omdat de financiële positie moeizaam is
en niet deugdelijk in de begrotingen tot uiting komt en deels omdat in het
beleidsplan geen prioriteiten en plan van uitvoering te vinden zijn. De
kritische houding van de raad is matig, komt te veel te liggen bij slechts
enkele leden, met name uit ons gewest. Evaluatie van het functioneren van
de Ledenraad is thans actueel. De Ledenraad wordt daarin begeleid door een
extern bureau.
Dit bureau is ook ingeschakeld om de positie van het GVO (Gewestelijk
Voorzitters Oveleg), de rol van de gewesten opnieuw te evalueren en zo
mogelijk te komen tot een gezamenlijke meerjaren visie. Er blijken grote
verschillen tussen opzet en werkwijze van de gewesten te bestaan. Het is
goed dat deze evaluatie en discussie worden gevoerd.
6. Stand van zaken Secties:
 Verslag 2021-2022 GTC Lange Baan (bijgevoegd)
Naar aanleiding van:
Henk Veneman brengt naar voren dat de selectiecriteria voor de
Residentiecup niet tijdig en duidelijk waren voor de trainers. Met name niet
de wijze waarop het onderscheid Gelderland en Overijssel werd uitgevoerd.

De aanwezige leden geven aan dat van een GTC verwacht mag worden dat
dit soort informatie tijdig en ruim voor aanvang van het selectieproces wordt
gecommuniceerd naar alle belanghebbenden.
De werkwijze van GTC’s binnen het Gewest is gebaseerd op de traditie om
per jaar verslag en voornemen activiteiten aan de orde te stellen binnen de
twee voorgeschreven ALV’s per jaar. In de voorjaarsvergadering is er
jaarlijks de (her-)benoeming van de leden.
De GTC Lange Baan Oost i.o. bestaat uit Evert Jan Hof, Mijnt Kruiskamp,
André Borst en Tijnis Verhoeff. Laatstgenoemde neemt deel in afwachting
van de zoektocht naar een opvolger.
 Verslag ShortTrack 2021-2022 (bijgevoegd)
Toelichting Martijn Boer dat dit verslag betreft de Short Track van NSV.
Naar aanleiding van:
De impact van nieuwe richtlijnen voor veiligheid (kussens) lijkt groot. De
organisatie van wedstrijden komt onder druk te staan. Advies is om contact
op te nemen met Technisch Directeur KNSB om oplossing te zoeken voor de
investeringen benodigd door de ISU-eisen voor veiligheid.
Het gaat hier om een investering van rond de €60k per baan om aan de
internationale ISU richtlijnen te voldoen. Deze richtlijnen worden van
toepassing vanaf 2023.
 Verslag Kunstrijden 2021-2022 (bijgevoegd)
Toelichting Martijn Boer dat dit verslag het kunstrijden van NSV betreft. Het
is een bloeiende tak.
Naar aanleiding van:
Henk Veneman meldt dat DNIJ Apeldoorn een ontwikkeling van inline
kunstschaatsen kent en in samenwerking met DIJC staat voor deelname aan
wedstrijden.
 Verslag Marathon 2021-2022 (bijgevoegd)
Toelichting Renger de Vries. Zeer positief over het afgelopen seizoen. Het
overzicht van de financiën moet nog afgerond worden maar de verwachting
is dat geringe tekorten binnen de reserves opgevangen kunnen worden. Extra

aandacht is voorgenomen voor werving Regionale Competitie, voor
Jeugdmarathons, voor weer Gewestelijke Kampioenschappen. Zorgpunt is de
beschikbaarheid van scheidsrechters en enkele juryplaatsen.
Geen verslagen van Schoonrijden, Natuurijs en toerschaatsen, Inline Skate
ontvangen.
7. Fusie Gewesten Gelderland en Overijssel
Het fusieproces was tot stilstand gekomen in het najaar. Het DB van het Gewest
Overijssel was beperkt tot een aftredend voorzitter. Een Commissie van
Verkenning van de toekomst van het Gewest Overijssel en de fusie, heeft na
contact met het DB Gld aan de ALV Overijssel, positief advies uitgebracht met
betrekking tot fusie. De commissieleden verklaarden zich bereid voor een
tijdelijke benoeming in een nieuw DB van het Gewest Overijssel. Zij, Alfons
Saris, Jos Ruiter en Peter Tibben, plus Hans Westerhof zijn benoemd als DB
Overijssel.
Aanstaande 19 mei is er afspraak met notaris Geelhoed te Raalte om het vervolg
van het fusieproces – stappenplan – vast te stellen.
Belangrijk is kandidaten voor het nieuwe Gewest Oostbestuur te vinden. Hans
Westerhof heeft zich bereid verklaard voor de functie van penningmeester.
8. Begroting 2022-2023. Mede door ziekte van Theo van de Rijt is nog geen
begroting opgesteld. Dit wordt verschoven naar volgende ALV. Overigens,
het is een eenvoudige zaak en er zijn geen bijzonderheden gaande. Er is
alleen sprake van lopende zaken en er zullen nauwelijks kosten zijn.
9. Rondvraag.
Gerrit van Vilsteren wijst op de Stichting Steunfonds Schaatssport
Gelderland. Er hebben zich in afgelopen seizoen geen aanvragen voor steun
voorgedaan. Er zijn slechts bankkosten van de zakelijke rekening geweest.
Hij onderstreept het belang beroep te doen op de stichting en verwijst naar de
statuten van de Stichting opgenomen op de website www.knsbgelderland.nl.
Tot het stichtingsbestuur is Bert van de Vegte toegetreden naast Herman
Nijhoff en Gerrit van Vilsteren.

Meindert Kuipers meldt contact te hebben gelegd met de baanverenigingen
Deventer en Twente.
Bert van de Vegte vraagt aandacht in het fusieproces voor de afspraken die
zijn gemaakt over de website, en hem daarbij te betrekken.
Hij verzoekt ook betrokken te worden bij een goede regeling om money
account direct bij activiteiten van GTC en Regio Marathon te kunnen
toepassen.
Sluiting 20.35

Gerrit van Vilsteren
secretaris KNSB Gewest Gelderland
BIJLAGEN:

