Verslag Algemene Ledenvergadering van het Gewest Gelderland van de
KNSB op donderdag 16 september 2021 te Harskamp.
Deelnemers:
Martijn Boer en Piet Jan Kromwijk NSV, Henk Veneman DNIJ, Tijnis Verhoeff
Edese IJsvereniging en GTC Lange Baan, Johan Bakker en Joshua Leusink STG
Elburg, Renger de Vries SSV Nijkerk en GTC Marathon,
André Borst, Theo van de Rijt, Gerrit van Vilsteren, GeertJan Wouters Bestuur
Gewest Gelderland
Afmeldingen: Willem Stol BGP en Exerceo en Dodewaard, IJsvereniging Laag
Soeren, SC Oldebroek, TWS De Peddelaars Aalten, STWageningen, Lacrustis,
Herman Nijhoff erelid, Chris van Hooijdonk erelid, Bert van de Vegte GTC Ma,
Meindert Kuipers Voorzitter BGP
1. Opening 19.35 door voorzitter GeertJan Wouters
Volgens hem is dit een bijzondere vergadering. Hij hoopte er op dat deze ALV de
laatste zou zijn vooraf aan de overgang naar Gewest Oost. Doch er zijn in de recente
tijd ontwikkelingen gaande gebleken binnen het gewest Overijssel die ons nopen af
te wachten. Daarom heeft het DB besloten, ook omdat we geen ALV in het voorjaar
(Technische Voorjaarsvergadering) hebben gehad, deze ALV in het najaar op
vertrouwde wijze te houden. Dat houdt in verslag en verantwoording van gevoerd
beleid af te leggen over 2020-2021.
2. Mededelingen:
a. afmeldingen voor de vergadering worden genoemd (zie boven)
b. Ledenraad. Henk Veneman en Andre Borst melden als belangrijke punten
van aandacht die in Ledenraad aan de orde zijn.
De uitgebrachte Strategische koers van de KNSB 2021-2028. Het wordt
gekenschetst als een glossy algemene tekst zonder concrete
aanknopingspunten en zonder financiële aanduidingen.
De begroting 2021-2022 geeft reden tot zorgen; er is sprake van een
tekort van circa 2 miljoen euro, onzekerheid hoe dit opgevangen kan en

zal worden. Vraag is of deze werkwijze bestuurlijk verantwoord is.
Binnenkort vindt er sessie van Ledenraad plaats, geen besluitvormende
vergadering, met aandacht voor goed sportbestuur.
HV en AB ervaren verhouding tussen Bondsbestuur, Raad van Toezicht
en Ledenraad niet als optimaal; suggestie zou zijn om onafhankelijk
Voorzitter van Ledenraad aan te stellen in plaats van Voorzitter van de
RvT. Vergaderen via Teams e.d. is voor dit orgaan als een handicap
ervaren.
c. De stand van zaken Fusie komt in meerdere agendapunten aan de orde.
3. Verslag ALV 12-11-2020; ongewijzigd vastgesteld
Naar aanleiding van: M.Boer informeert naar in verslag aangeduid
Koersdocument. Dit was werkdocument van GTC Lange Baan i.o. uit augustus
2020 met voornemens tot activiteiten en werkwijze. Volgens A.Borst is er door
Corona niet verder aan de notitie gewerkt. Dat zal in komende tijd opgepakt
worden en dan aangeboden.
4. Jaarverslag bestuur 2020-2021: GeertJan kenschetst dit verslag als bewust
uitgebreid in verband met de voorgenomen fusie. Een aantal relevante
afspraken uit het bestuurlijk overleg, met name over vermogensinbreng, zijn
opgenomen.
De tekst van de voorzitter is bijgevoegd.
5. Financieel verslag;
De penningmeester Theo van de Rijt presenteert de staat van Baten en Lasten
alsmede de Balans over 01-07-2020 tot 01-09-2021.
Hij verklaart de afwijking van de overschrijding van de verantwoording
vanuit het gegeven dat dit de laatste financiële verantwoording is die hij
produceert. Hij merkt op dat er nog een correctie komt op de balans van €
5.476,60 op de post rekening giro, waardoor het vermogen met hetzelfde
bedrag daalt. Hij zegt toe na te gaan in welk jaar dit verschil is ontstaan. De
beginbalans wordt overeenkomstig aangepast. Deze aangepaste versie is
bijgevoegd.

Verslag financiële commissie;
door verhindering leden Bert van de Vegte en Chris van Hooijdonk is de
commissie waargenomen door PietJan Kromwijk en Renger de Vries.
Verslag met aanbeveling décharge te verlenen is bijgevoegd. Bij acclamatie
aangenomen.
Verslag Stichting Steunfonds Schaatssport Gelderland. GvV en ThvdR
melden dat Lasten en Baten 2020-2021 van de Stichting Steunfonds
Schaatssport Gelderland zijn gecontroleerd. Er zijn alleen kosten van de
zakelijke rekening geweest. Het saldo van beide zakelijke rekeningen
bedraagt bijna € 39.000. Gewezen wordt op het belang beroep op de stichting
te doen en verwezen naar de statuten van de Stichting opgenomen op de
website www.knsbgelderland.nl.
Het stichtingsbestuur bestaat uit Herman Nijhoff en Gerrit van Vilsteren.
6. Benoeming financiële commissie; bij afwezigheid worden Bert van de Vegte
en Chris van Hooijdonk herbenoemd.
7. Begroting 2021-2022; er is geen begroting aangeboden. De komende tijd is
er alleen sprake van lopende zaken en zullen er nauwelijks kosten zijn. Bij
invoering van de fusie zal dit in Gewest Oost worden opgenomen.
8. Na verzoek Voorzitter aan André Borst de vergadering te verlaten, wordt aan
de vergadering het voorstel gedaan André te benoemen tot Erelid van het
Gewest Gelderland. Zijn verdiensten, sinds zijn aantreden in de GTC
LangeBaan in 2006, voor het gewest zijn onomstreden. Hij is vele jaren lid
en voorzitter van de GTC Lange Baan, sinds 2015 Vice Voorzitter van het
Dagelijks Bestuur en sinds 2016 vertegenwoordigend lid van de Ledenraad.
De vergadering gaat bij acclamatie accoord.
André heeft zich de afgelopen jaren in tal van verschillende posities en rollen
getoond als belangenbehartiger van de schaatssport, in het bijzonder van het
lange baan schaatsen. Daarbij altijd het belang van de individuele schaatser
voor ogen hebbend. Verbindend in de rol van vertegenwoordiger van diverse
stakeholders om gezamenlijk tot een toekomstperspectief van de KNSB te

komen. Opbouwend en kritisch en hij weet met enige regelmaat
medewerkers van de KNSB in beweging te brengen. Voor de schaatssport en
KNSB van groot belang hoe hij zich inzet voor de breedtesport. André heeft
de ingezette koers naar fusie met het Gewest Overijssel voortgezet. Hij heeft
ons in 2018 benaderd met hem dit op te pakken en tot een goed einde te
brengen.
Met deze woorden van dank en waardering voor zijn bestuurlijke verdiensten
brengt de voorzitter het besluit uit. Bijbehorende speld en oorkonde met
boeket worden overhandigd.
9. Pauze 20.50 – 21.15
10. Stand van zaken Secties en Commissies
Verslagen en plannen en begrotingen
 Langebaan: André Borst geeft kort verslag van GTC LB Oost i.o. over 20202021; schriftelijk verslag bijgevoegd.
 Shorttrack
 Kunstrijden
 Marathon: Renger de Vries geeft kort verslag. Verheugd dat de
voorbereiding van het seizoen 2021-2022 voorspoedig verloopt. Kalender is
vastgesteld voor Regio Oost, voor Noordoost en Gewestelijk
Kampioenschap. Financiële vooruitzichten zijn gezond. Verslag is
bijgevoegd.
 Natuurijs en toerschaatsen
 Inline Skate; Inline heeft zich relatief goed in Coronatijd kunnen
ontwikkelen. Veel verenigingen hebben zich op inline gericht, leverde
aanwas jonge leden op. Goede ervaringen in Ede, Apeldoorn en Nijmegen.
Uitdaging om een GTC op te zetten.
 Schoonrijden; Henk Veneman meldt initiatief DNIJ kunstrijden op de
betonbaan als trainingsvorm voor jongelui. Initiatieven zijn gaande tussen
DNIJ en NSV tot talentontwikkeling kunstrijden.
Van de andere secties geen informatie ontvangen.

11.Stand van zaken Fusie
Thans weer vertraging in het fusieproces. Na de ter visie legging van het
fusievoornemen (besluit van de besturen) zou een bijeenkomst waarin
gecombineerd de definitieve accordering door de ALV’s van Overijssel en
Gelderland, het voorstel tot wijziging statuten van Gewest Gelderland naar gewest
Oost, benoeming in functie van bestuur etc. voor de hand liggen. Dit traject is in
onze brief aan de leden op 13 juni j.l. genoemd. Er hebben zich recent
gebeurtenissen voorgedaan binnen het Gewest Overijssel die voor ons reden zijn
een pas op de plaats te maken. Het betreft onder andere verschil van mening tussen
GTC Lange Baan i.o. en bestuurder Gewest. Ook tussen ons bestuur en voorstellen
vanuit beoogd bestuur tot vervolg van de stappen in dit proces is er verschil van
inzicht. In een mail van 30 augustus j.l. van DerkWillem Ruesink stelt hij voor dat
zodra de fusie afgerond is, het nieuwe bestuur kan aantreden als kwartiermaker
gedurende enige tijd, en daarna een ALV tot herbenoeming zal organiseren. Dit is
naar onze mening niet acceptabel, behoort niet tot de afspraken en is ook onjuist
conform het door de notaris voorgestelde proces.
Bij navraag voorafgaand aan deze vergadering heeft de notaris aan onze secretaris
bevestigd dat zij er vanuit gaat dat er een (oprichtings-)vergadering wordt
uitgeschreven waarin statutenwijziging naar Gewest Oost wordt voorgelegd en de
nieuwe bestuursleden zich voorstellen, en daarna bij goedkeuring en benoeming
door de ALV Oost zij de fusie formeel zal passeren.
De ingezette wijziging in het proces, gecommuniceerd door de beoogd voorzitter,
de heer Derk Willem Ruesink, noodzaken ons nu de reactie van het DB van Gewest
Overijssel af te wachten.
Onverlet blijft ons streven zo spoedig mogelijk een ALV uit te schrijven voor alle
leden waarbij het agendapunt Oprichting Gewest Oost, voorstel nieuwe
bestuursleden en aangepaste statuten aan de orde is.
Sluiting 21.40 uur
Gerrit van Vilsteren
secretaris KNSB Gewest Gelderland

BIJLAGEN:

Bijlage: Verslag van het Bestuur Gewest Gelderland 2020-2021
Het bestuur dat in september 2018 is aangetreden, heeft zich ook in dit verslagjaar
hoofdzakelijk bezig gehouden met de opdracht van de ALV, de fusie met het
Gewest Overijssel. Daarnaast zijn de lopende zaken afgewikkeld. Dat alles binnen
een kader dat door Corona tot op de dag van heden wordt bepaald. Het jaar begon
met enig optimisme dat met aangepaste maatregelen op de kunstijsbanen beperkt
kon worden geschaatst. Daaraan kwam in december 2020 teleurstellend een eind
door nog strengere maatregelen. Het gevolg was dat alle activiteiten voor de
wedstrijdsport stil zijn komen te liggen.
Het bericht in januari 2021 dat de kunstijsbaan te Dronten definitief gesloten werd,
wordt zeer betreurd. Dat geldt even zeer voor het einde van het lidmaatschap van
de KNSB en van het Gewest van Leisure World Skating Club.
Wel hebben we dit jaar, onverwacht en helaas kort, kunnen genieten van prachtig
natuurijs bij goed weer.
Het fusieproces met het gewest Overijssel is voorop blijven staan. Ook hier is
duidelijk door de omstandigheden van Corona en de belasting van de bestuurders,
een langzamer verloop in de vorderingen merkbaar. In 2021 hebben we via werving
en uitzetten van vacatures vier nieuwe bestuursleden weten te enthousiasmeren
voor het nieuwe gewest. De beoogd nieuwe bestuursleden zijn Derk Willem
Ruesink, Martijn Bunt, Jan Wardenaar en Ilona Hoving. Zij zullen zich tijdens de
oprichtingsvergadering voorstellen aan de ALV.
Het fusieproces kreeg en impuls door inschakeling van het notariskantoor. De
notaris heeft ons een stappenplan aangereikt dat we hebben gevolgd. De uitvoering
daarvan heeft geleid tot de aankondiging van het fusiebesluit in ter visie legging bij
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het dagblad Trouw in juni
2021. Inmiddels is er geen bezwaar tegen de voorgenomen fusie ontvangen en kan
het proces verder worden vervolgd.
Het bestuur is tien keer in vergadering geweest, waarvan negen keer in de vorm van
een call-meeting. Twee keer is dit gecombineerd met DB Overijssel. In deze twee
Call vergaderingen met de bestuursleden van beide gewesten was ook
kennismaking met kandidaat bestuursleden aan de orde. Verder zijn daarin onder
andere aan de orde geweest ontwerp van nieuwe statuten, afspraken over
vermogensinbreng en financiën, website Oost en overige over te dragen zaken. Bij
fusie blijft de rechtspersoon Gewest Gelderland bestaan en houdt de rechtspersoon

Gewest Overijssel op te bestaan. De nieuwe naam van het gefuseerde gewest wordt
Gewest Oost. Voor de duidelijkheid zijn de volgende afspraken gemaakt:
Fusie afspraken vermogensinbreng:
 Beide gewesten brengen ieder een gelijk algemeen vermogen in van circa
€ 55k, totaal € 110k;
 Omdat het vermogen op moment van inbreng Gewest Gelderland hoger is,
wordt het meerdere opgenomen in een bestemmingsreserve van circa € 27k.
Dit bedrag is geoormerkt en bestemd voor Gelderse toekomstige
doelbesteding.
 Eigen fondsen dan wel in het verleden geoormerkte bijdragen worden
afzonderlijk opgenomen in het financieel overzicht, te weten voor
Gelderland: Reserve talentherkenning en ontwikkeling, circa € 27k,
waarover meerjarige afspraken zijn gemaakt met de baanvereniging Gelderse
Poort (BGP) en de bestedingsverplichting FOG van € 1.120; voor Overijssel
betreft dit Nick Feenstrafonds € 10.712, Budget Shorttrack € 1.400,
Budgetfonds kunstrijden € 1.400, Fonds Competitie Inline Skate € 1.475.
Bovenstaande bedragen kunnen nog wijzigen omdat deze zijn bepaald op de
voorgenomen datum van fusie van 1 juli 2020. Dat houdt in dat gedane uitgaven
door beide besturen meegenomen worden.
Daarnaast is er binnen het Gewest Gelderland de Stichting Steunfonds Schaatssport
Gelderland. Deze stichting beheert een vermogen van circa € 38k en wordt
bestuurd door Gerrit van Vilsteren en Herman Nijhoff. Doel is het stimuleren van
talenten, direct en indirect. De funding van dit fonds betreft een jaarlijkse bijdrage
van 5% van de inkomsten uit talentherkenning (bijdrage KNSB) aan het gewest.
Afgesproken is uiteraard dat zodra het bestuur van het Gewest Oost is benoemd,
overleg met de Stichting wordt gevoerd voor handelen in de toekomst.
De plotselinge opgekomen corona heeft uiteraard grote invloed gehad op dit proces
en het functioneren van het bestuur in het algemeen. Gedurende het gehele proces
heeft de corona belemmerend gewerkt. De voortgang is vertraagd, doch er is
optimisme dit proces binnenkort af te kunnen sluiten.
Gebrek aan tijd en te grote belasting van de gewestelijke bestuurders spelen hierbij
ook een rol.

Binnen het gewestelijke kader is twee keer aan overleg van het bestuur van de
Baanvereniging Gelderse Poort deelgenomen.
Bestuurlijk is op landelijk niveau actief geparticipeerd in het Gewestelijk
Voorzitters Overleg (GVO), het orgaan dat zich ontwikkeld heeft naar een
klankbord- en expertgroep van de KNSB.
In de vacature die door het aftreden van Theo van de Rijt in de Ledenraad ontstond,
is Henk Veneman benoemd. Het gewest is nu vertegenwoordigd door André Borst,
Henk Veneman en Jan Vellinga.
Het bestuur heeft met goede gevoelens in het afgelopen jaar de volgende personen
tot Lid van Verdienste van het Gewest Gelderland benoemd, Jan Hogendorp te
Swifterbant, Lammert Grootoonk en Yvonne Obbema te Dronten. Door Corona
zijn de bijbehorende oorkonde en speld op bescheiden wijze uitgereikt.
Samenvattend, het jaar 2020-2021 is een heel merkwaardig jaar geweest. Nagenoeg
geen ijsactiviteiten en veel bezorgdheid over de toekomst. Op regionaal niveau
steeds zorgen over de vordering in het proces van fusie, een gevoel van vertraging
maar ook nu het uitzicht dat op afzienbare termijn een bevredigend resultaat wordt
bereikt.
Wijchen, 16 september 2021
Bijlage staat van baten en lasten 1 juli 2020 – 1 september 2021

Lasten
Bijdrage Gewest GTC Marathon
Betaling LWRO competitie
Huur ijs LWRO competitie gemeente Nijmegen
Bijdrage Gewestelijke wedstrijden LB
Bijdrage Gewest BGP
Bijdrage Gewest aan boarding shorttrack
Admin kosten
Reiskosten bestuur
Vergaderkosten
Jubilea
Bankkosten
Kosten Website
Resultaat*

Activa
Giro
Zakelijke spaarrekening
Bestuursrekening AMRO 310
ABN Groeigemak Spaarrekening
ABN Vermogensspaarrekening
Bestuursrekening AMRO 463
Vordering BGP, beklemmend vermogen
Overige vorderingen

Gewest Gelderland Verlies en Winst
Periode 1 juli 2020 - 1 september 2021
2020-2021
2019-2020
Baten
€
€
3.330,00 Bijdrage KNSB talentonderst.
1.212,87
5.411,34 LWRO competitie
2.539,89 Bijdrage KNSB SBG Marathon
0,00
1.636,27
813,74
2.230,00 Bankrente
,
5.000,00
227,73
160,06
87,40
1.882,48
771,70
58,56
296,42
363,00
363,00
4.372,93 Tekort*
3.001,16 v
27.756,23

Gewest Gelderland Balans
Periode 1 juli 2020 - 1 september 2021
1-9-2021
30-6-2020
Passiva
€
€
3.599,32
5.011,36 Vermogen
86.521,49
49.512,34 Resultaat
0,00
191,39 Talentontw Gewest
0,00
183,99
0,00
49.630,19 Best. Verpli. FOG
0,00
300,00
15.000,00
1.120,00
1.120,00 Overige schulden

2020-2021
€
2.500,00
1.163,00

-661,84
3.001,16

1-9-2021

2019-2020
€
18.750,00
7.951,23
1.055,00

27.756,23

77.234,17
661,84
26.287,30

30-6-2020
€
80.205,08
-2.970,91
27.595,10

1.120,00

1.120,00

937,50

0,00

106.240,81

105.949,27

€

*
Totaal

*Bestemming resultaat 2020/2021
Toevoeging aan vermogen
Totaal resultaat
Overige schulden
Betreft 5% van de ontvangen THO gelden KNSB
welke verschuldigd is aan de SSSG
BestedingTHO 2020-2021
Betreft:
Bijdrage SSSG
NSV KR materiaal
LB oost kamp Dev
LB oost kamp Twent
NO Lb Twent
NO Lb Leeuw
NO LB Gron
Totaal
Deze bestedingen zijn rechtstreeks tlv de
balans verantwoord.

106.240,81

€
661,84
661,84
937,5

1.307,80
937,50
305,00
614,6
742
330
212,14
166,57
3.307,81

105.949,27

Bijlage: Jaarverslag van de sectie marathon van het Gewest Gelderland 2020 –
2021
Beste mensen dit is waarschijnlijk het meest vreemde jaarverslag uit de
geschiedenis van het marathonschaatsen.
Door de coronacrisis hebben we moeten besluiten om de competitie voor 2020 –
2021 af te gelasten, ook was het dit seizoen bijna onmogelijk om op het kunstijs te
trainen.
Ook uit Dronten kwam er slecht nieuws, door de coronacrisis heeft dhr. Grootoonk
besloten om te stoppen met Leisure World en hebben we geen ijsbaan meer in
Flevoland.
Dit is echt een aderlating voor onze sport, in Dronten had Leisure World echt goede
trainingsgroepen voor de marathon opgezet en werden onze marathonwedstrijden
echt heel goed gefaciliteerd.
Daarnaast was de familie Grootoonk ook alweer jaren de hoofdsponsor van onze
competitie.
Namens alle marathonschaatsers wil ik ook in dit verslag de familie Grootoonk
bedanken voor alles wat zij hebben gedaan om de marathonsport mogelijk te
maken.
Nog meer slecht nieuws was dat ook Flevo on Ice het besluit heeft moeten nemen
om de ijsbaan te sluiten, ook dit was echt een unieke schaatsbaan waar veel
georganiseerd werd, helaas is hier ook een einde aan gekomen.
Ook landelijk is het marathongebeuren helemaal niet van start gegaan, dit vooral
omdat wij als marathon geen “vinkje“ met topsport hebben, nog steeds iets waar we
helemaal niet gelukkig van worden.
Toch is er nog wel iets positiefs te melden, we hebben een kleine week op natuurijs
mogen schaatsen en daar hebben heel veel mensen van genoten.
Voor het komende seizoen hebben we gelukkig ook heel positief nieuws, vier van
onze subsponsors hebben samen besloten dat ze gezamenlijk gaan optreden als
hoofdsponsor.
Evert de Ruiter, Jan Bolks, Jan de Bruin en Jan van Dasselaar gaan met hun vieren
onze competitie sponseren.

Evert de Ruiter en Jan de Bruin verzorgen de nieuwe beennummers en Jan Bolks
en Jan van Dasselaar geven onze competitie de nieuwe naam, Boltrics van
Dasselaar Marathon Regio Oost Marathon.
Ook goed nieuws is dat we weer 9 avonden ijs hebben kunnen huren en dus 8
competitiewedstrijden mogen organiseren en een Gewestelijk kampioenschap.
Dus ik mag dit jaarverslag toch nog heel positief afsluiten en wens iedereen weer
een heel mooi marathon seizoen toe, natuurlijk zijn er best zorgen over de corona,
maar laten we positief blijven denken en er weer voor gaan om mooie, sportieve en
gezellige marathons te gaan rijden.
Dit seizoen zijn Robert van der Meulen, Aline de Jong en Famke Minnee
gepromoveerd naar de beloften.
Wij zijn daar best blij mee, vorig jaar werden ze ondanks dat zij volgens onze
spelregels recht hadden op een promotieplaats, geweigerd.
Door de corona zijn er zoveel schaatsers gestopt dat ze nu toch hun opwachting
mogen maken in de B divisie.
Namens de G.T.C. Marathon van het gewest Gelderland en Overijssel; Renger de
Vries

Bijlage: Verslag Gewestelijke Technische Commissie Langebaan Gelderland
seizoen 2020-2021.
Sinds 2020 functioneren de GTC’s Langebaan van Gelderland en Overijssel
gezamenlijk als de GTC Langebaan Oost i.o. met als leden Evert Jan Hof vanuit de
baan Deventer, Mijnt Kruiskamp vanuit de baan Twente en Tijnis Verhoeff vanuit
Travium in Nijmegen.
Voor het seizoen 20-21 hadden we een Koersdocument opgesteld, maar tot de
uitvoering zijn we helaas niet gekomen. De samenwerking binnen de GTC i.o. is
zeer constructief en verloopt soepel.

Zoals gezegd zijn er geen wedstrijden geweest waar wij als gewest konden
deelnemen, zoals de Residentiecup of Kardingebokaal.
Naast de taak van de GTC om deelnemers naar nationale wedstrijden af te
vaardigen is de GTC Langebaan ook de vertegenwoordiging van de licentiehouders
bij de Sectie Langebaan van de KNSB. Daar wordt de wedstrijdkalender bepaald en
worden de reglementen voor de selectie voor nationale en internationale
wedstrijden besproken. De GTC ondersteunt de verenigingen bij eventuele vragen
over de nationale wedstrijden en selectieprocedures voor deelname aan
Nederlandse Kampioenschappen.
De Sectie is ook het platform waar het langebaan schaatsen in de breedte wordt
besproken. Landelijke en regionale ontwikkelingen komen aan de orde in
gesprekken met de andere GTC-vertegenwoordigers en het Sectiebestuur. Zorgelijk
is bijvoorbeeld de steeds verdere vergrijzing van het trainerskorps, een ander
probleem is dat het op diverse banen moeilijk is om nog baanselecties in de benen
te houden. De financiën zijn vaak het probleem, maar ook de aanwas van talenten
aan de onderkant is bijna overal zorgelijk.
Als derde taak wordt door de GTCL Gelderland geparticipeerd in het organiseren
van de Regio Noord Oost wedstrijden, die dienen als eerste kwalificatieronde voor
het NK Allround voor Junioren. Voor een flink deel van de rijders is dit het
hoogtepunt van het seizoen. Afgelopen jaar werden ze dus niet gehouden door de
Corona.
Tot slot moet nog gemeld worden, dat er op 5 juli 2021 een gesprek heeft
plaatsgevonden tussen de leden van de GTC Langebaan Oost i.o., de voorzitter van
de Sectie Langebaan, Geert-Jan Wouters als voorzitter van het gewest Gelderland
en Derk Willem Ruesink als enig overgebleven bestuurslid van Overijssel.
Daarnaast is hij beoogd bestuurslid van het gewest Oost. Aanleiding voor het
gesprek was een aantal mails van Derk Willem, waarin hij liet blijken, dat hij op
een andere manier aankijkt tegen de samenwerking tussen de GTC en gewestelijk
bestuur dan de GTC i.o. en ook anders dan het gewestelijk bestuur van Gelderland.
De GTC Langebaan wenst te werken volgens het huishoudelijk reglement van
Gelderland met een eigen jaarplan en een eigen jaarbegroting, die worden

goedgekeurd door de ALV. Derk Willem wil een apart huishoudelijk reglement
instellen voor GTC’s, waardoor de eigen verantwoordelijkheid van de GTC’s sterk
wordt ingeperkt en de financiën via het gewestelijk bestuur moeten lopen.
Het gesprek op 5 juli heeft niet tot enige toenadering gezorgd en tot nu toe is het
verschil van mening niet afgenomen. De GTC heeft nu om een gesprek gevraagd
met het beoogd bestuur om van tevoren duidelijkheid te hebben over de door hen
gewenste werkwijze van de GTC’s. Dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden,
maar zal in de ogen van de GTC Langebaan moeten plaatsvinden voor de
fusievergadering.
Hattem, 16 september 2021.

