Verslag Algemene Ledenvergadering van het Gewest Gelderland van de
KNSB op donderdag 12 november 2020 via Teams Meeting.
Deelnemers: Herman de Haan, Jurre Trouw KNSB
Piet Bleeker IJsclub Dronten, Martijn Boer NSV, Henk Veneman DNIJ, Hendrik
van Prooije Winterswijkse IJsvereniging, Tijnis Verhoeff Edese IJsvereniging,
Willem Stol BGP, Exerceo, De Greb, Bert van de Vegte GTCMa, Chris van
Hooijdonk erelid GTCMa
André Borst, Theo van de Rijt, Gerrit van Vilsteren, GeertJan Wouters Bestuur
Gewest Gelderland
Afmeldingen: DSO Epe, IJsvereniging Laag Soeren, Needse IJsclub, IJsclub
Borculo, WSSV IJzersterk, Renkumse IJsvereniging, IJsvereniging Hattem, IJsclub
Lochem, Herman Nijhoff erelid, Renger de Vries Nijkerk
Agenda. website www.knsbgelderland.nl
1. Opening 19.35 door voorzitter – agenda ongewijzigd
2. Mededelingen
a. Stand van zaken Fusie: in aanvulling op jaarverslag bestuur;
Op dit moment zijn drie kandidaten voor het nieuwe bestuur bekend, te
weten DerkWillem Ruesink uit Enschede, Ilona Hoving uit Meddo
Winterswijk en Martin Bunt uit Vriezenveen en is sprake van een vierde lid
in het voorjaar 2021.
Concept statuten Gewest Oost, aangepast vanuit statuten Gelderland zijn
besproken in bestuur en kleine aanpassingen zijn ingediend voor verdere
afwikkeling bij notaris
Over voorstel financiën is overleg gepleegd en nu wordt dit door
DerkWillem Ruesink uitgewerkt. Afspraken zijn dat er onderscheid wordt
gemaakt tussen vrij vermogen en geoormerkte bijdragen; elk gewest brengt
naar verwachting ongeveer €50.000 vrij vermogen in. Geoormerkt zijn
vanuit Overijssel een legaat, vanuit Gelderland o.a. de gelden
Talentontwikkeling. Daarnaast is er binnen ons gewest sprake van de

Stichting Steunfonds Schaatssport Gelderland. Dit is een afzonderlijke
stichting welke nauw verbonden is aan het gewest. Deze stichting waarbij de
bestuursleden bestaan uit Herman Nijhoff en Gerrit van Vilsteren, krijgt een
bijdrage vanuit Gewest Gelderland zijnde 5% van de door de KNSB
toegekende bijdrage talentherkenning.
Op vraag van Henk Veneman, in het vervolg van het fusieproces zal er bij
beide gewesten een ALV zijn die bij Overijssel tot opheffing en overgang
naar het Gewest Gelderland besluit en bij Gewest Gelderland vervolgens de
nieuwe statuten vanuit Gewest Gelderland naar Gewest Oost van de
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond vaststelt.
N.a.v. Hendrik van Prooije Winterswijkse IJsvereniging wordt geadviseerd
contact op te nemen met Ilona Hoving.
AB op vraag Henk Veneman meldt dat over deelname aan regionale
wedstrijden als Residentiecup, Kardingebokaal en Gruno geen zorgen nodig
zijn over aantal deelnemers uit beide gewesten noch over selectie daarvoor
door GTC Oost.
b. Ledenraad: aan de orde is de vacature door aftreden van Theo van de Rijt
en herbenoeming van Jan Vellenga voor nieuwe termijn. Besluit tot
herbenoeming wordt bij acclamatie genomen.
Henk Veneman toont interesse voor vacature. ThvdR en A. Borst geven
toelichting op functioneren Ledenraad en beleid met betrekking tot aantal
leden en stembelang. Andere functies van H.V. worden niet als belemmering
gezien. Afgesproken wordt Henk Veneman informatie over profiel te sturen
(GvV).
3. Verslag ALV 21-11-2019 (website www.knsbgelderland.nl); ongewijzigd
vastgesteld
4. Jaarverslag bestuur 2019-2020 (website www.knsbgelderland.nl ): voorzitter
geeft korte toelichting op stimuleringsbijdragen die zijn verleend.

5. Verslag Stichting Steunfonds Schaatssport Gelderland: Statuten zie website
www.knsbgelderland.nl.
GvV licht nauwe verwevenheid van SSSG en Gewest toe. De statuten van
SSSG zijn door beide besturen bijgewerkt en opnieuw vastgesteld per 13
februari 2019. In de statuten is een financiële verplichting van het Gewest
opgenomen en een operationele werkwijze voor subsidies (aanvraag bij en
advisering door bestuur Gewest). Het stichtingsbestuur bestaat uit Herman
Nijhoff en Gerrit van Vilsteren. Het fonds beschikt over circa € 38000. De
noodzaak wordt onderkend om in het Fusiedocument afspraken voor
toekomstig handelen vast te leggen.
6. A. Financieel verslag, rekening en verantwoording over 2019-2020 (website
www.knsbgelderland.nl ); penningmeester ThvdR geeft korte toelichting. De
dienstverlening aan de regionale marathoncompetitie LWRO heeft bestaan
uit ontvangen van inschrijvingsgelden en betaling van ijshuur te Nijmegen;
dit was kostenneutraal voor het gewest. Verder de conclusie dat er geen
schokkende zaken waren. De V&W rekening en Balans wordt bij acclamatie
vastgesteld.
B. Verslag financiële commissie: Chris van Hooijdonk brengt verslag uit van
uitgevoerde controle op 11-11-2020. Het advies is om het bestuur van het Gewest
Gelderland decharge te verlenen voor het financiële beheer over het boekjaar 20192020. Het advies wordt bij acclamatie overgenomen.
Als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
7. Benoeming nieuwe financiële commissie: Chris van Hooijdonk en Bert van
de Vegte verklaren bereid te zijn en worden benoemd.
8. Begroting Gewest 2020-2021; dit is een zaak van het nieuwe bestuur Gewest
Oost. Het voorstel begroting zal worden opgenomen in het door DerkWR op te
stellen regeling financiën.

9.Stand van zaken Secties en Commissies
Verslagen en plannen en begrotingen
 Langebaan: André Borst geeft kort verslag van GTC LB Oost i.o. over 20192020; schriftelijk verslag bijgevoegd. Zorgelijk is dat ijsbaan Dronten
huidige seizoen gesloten blijft en er bezinning is over de toekomst.
Jaarverslag als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
 Shorttrack
 Kunstrijden
Marathon: GvV licht jaarverslag GTCMa toe. Verslag is bijgevoegd. Voor het
huidige seizoen zijn de regionale competitie LWRO en andere activiteiten
gecanceld. Als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
 Natuurijs en toerschaatsen
 Inline Skate
 Schoonrijden
Van de andere secties geen informatie ontvangen.
Pauze 20.30 – 20.35uur
10. Presentatie KNSB Jurre Trouw ‘Samen voor het schaatsen in Corona tijd’.
In de presentatie spreekt hij zorg uit over de regionale verschillen in de
protocollen en mogelijkheden op de ijsbanen; bijv. Dronten gesloten,
binnenbanen max. 30 personen, open banen als Utrecht 125 en Amsterdam 200.
Er is optimisme over natuurijs. Teleurstelling is er dat NW Overijssel heeft
besloten alle toertochten dit seizoen te cancelen.
Rol KNSB is gericht op belangenbehartiging. Inspanning is gericht op
compensatieregelingen voor ijsbanen en verenigingen. Er is optimisme over een
goed resultaat, te verwachten in januari 2021. Inspanning is er ook op vertalen
eisen corona naar specifieke protocollen voor de sport.
KNSB heeft geen invloed op lokale vertaling naar sportverenigingen en
natuurijsverenigingen. Evenmin op lokale afspraken over ijshuur.

Aandacht is er voor gevolgen corona op korte termijn zoals beperkte aantal
wedstrijden, terugloop van (jeugd)leden, minder tijdelijke ijsbanen. Sterk wordt
ingezet op Skatetijd; aantal en deelname van jeugd.
Voor de lange termijn is er veel inzet gericht op de toekomst van ijsbanen, steun
voor tekorten in exploitatie. Op manifestatie van de schaatssport, op TV manifest
aanwezig met wedstrijden en nieuws.
N.a.v. Martijn Boer merkt op dat op Triavium met twee eenheden van 30
(ijshockeybaan en ringbaan) wordt gewerkt en dat bij jeugd groter aantal mogelijk
is.
Piet Bleeker meldt over de voorbereiding IJsclub Dronten; ijsbaan van 3 hectare
kan in twee eenheden – 1 en 2 ha – ingedeeld worden, toegang en passen zal er
alleen voor leden (1200) zijn, geen verkoop van entree. Hij is graag bereid over een
en ander verenigingen voor te lichten.
Biddinghuizen zal niet open gaan.
Herman de Haan en Jurre Trouw wijzen op Stappenplan van de Sectie Natuurijs dat
is gericht op de voorbereiding van de natuurijsvereniging vóór het moment om naar
de gemeente te gaan.
ThvdR complimenteert HdH en JT met het uitgevoerde beleid.
HdH spreekt dank uit voor de inspanning van vele vrijwilligers en is tevreden met
de behaalde resultaten.
GJW sluit aan bij de complimenten en dankt de snelle inbreng van BGP en NSV bij
de inventarisatie ‘schade’ corona.
11.Sluiting 21.05 uur
Gerrit van Vilsteren
secretaris KNSB Gewest Gelderland

Bijlage: rapport financiële commissie
KNSB
Gewest Gelderland.

Rapport Financiële Commissie.
Op 11 november 2020 heeft de kascommissie bestaande uit Bert van de Vegte en Chris van Hooijdonk
op verzoek van de vertegenwoordigers van de leden van het Gewest Gelderland van de KNSB ter
vergadering bijeen op de algemene najaarsvergadering 2019 een controle uitgevoerd over het financiële
beheer over het boekjaar 2019 – 2020 door de penningmeester van het hier voorgenoemd gewest, de
heer Theo van de Rijt
Ons zijn overlegd:
a de jaarrekening over het boekjaar 2019- 2020
b. de afschriften van de banken genoemd in de jaarrekening
c de kasbewijzen en facturen over het boekjaar 2019-2020
Wij hebben vastgesteld dat:
a de saldi genoemd in de jaarrekening in overeenstemming waren met de saldi op de afschriften van de
respectievelijke banken.
b alle uitgaven waren gedekt door kasbewijzen en facturen.
c de financiële administratie een verzorgde indruk maakte.
Gelet op onze bevindingen adviseren wij de leden van het Gewest Gelderland het bestuur van het Gewest
Gelderland decharge te verlenen voor het financiële beheer, uitgevoerd door de penningmeester van het
bestuur, over het boekjaar 2019-2020.
Nijmegen/Beuningen 12 november 2020
De Financiële Commissie,
Bert van de Vegte Chris van Hooijdonk

Bijlage: Jaarverslag GTC Marathon
Verslag GTC Marathon 2019 – 2020
Ook de winter van 2019 – 2020 is, ondanks dat de weerprofeten een heel strenge winter
beloofden weer een winter geworden die we ons vooral zullen herinneren als erg mild.
Regionale competities
De regionale competitie van Gelderland en Overijssel stond wederom onder het sponsorschap
van Dronten en de naam Leisure World Regio Oost. In goede samenwerking van beide GTC’s
zijn de wedstrijden op de banen in Deventer, Enschede en Nijmegen uitgevoerd. Dronten haakte
dit seizoen af, zij het dat Leisure World een substantiële subsidie verstrekte.
2019-2020 Leisure World Regio Oost Deventer, Enschede, Nijmegen
Datum
Totaal
Dames Ma1 Ma2 Ma3 C1
19-10-2019 Nijmegen 99
5
7
39
29
11
06-11-2019 Deventer 118
10
9
43
34
10
30-11-2019 Deventer 100
6
10
38
29
7

C2
8
12
10

14-12-2019Enschede 105
11-01-2020 Enschede 89
01-02-2020 Deventer 86
15-02-2020 Nijmegen 88
29-02-2020 Nijmegen 77

8
7
7
3
4

8
6
6
7
6

42
32
31
23
23

30
26
20
34
30

7
8
8
9
8

10
10
14
4
6

Gemiddeld

6

7

35

29

9

9

95

Het totale bereik, uitgedrukt in het aantal inschrijvingen en het aantal toegekende
beennummers, is met 141 nagenoeg gelijk aan vorig seizoen (140).
Van de gelegenheid 1x mee te mogen doen is 50 keer gebruik gemaakt; dat is iets minder dan in
het vorige seizoen toen er sprake was van een toename van ruim 20. Het is een bevestiging van
een behoefte tot kennismaking en stimulans tot aanmelding van nieuwe deelnemers aan de
competitie.
Ook is 4x gebruik gemaakt om in te schrijven voor een deelname aan 3 wedstrijden.
Het feit dat ons deelnemersaantal op peil is gebleven en dank zij de bijdragen van onze
hoofdsponsor Lammert Grootoonk van Leisure World uit Dronten en enkele sub sponsoren,
heeft er voor gezorgd dat we voor het derde jaar op rij financieel uit de rode cijfers zijn
gebleven.
De afzonderlijke klassementen kenden de volgende winnaars:
C1
Marien Pelleboer uit IJselmuiden
C2
Erik van Dodewaard uit Zetten
Dames
Aline de Jong uit Enschede
Masters1
Kurt van de Nes uit Zwolle
Masters2
Barry Burgers uit Kilder
Masters3
Leo de Leede uit Goor
De klassementen van de C1-groep en de Dames zijn gebruikt voor promotievoorstellen naar de
landelijke 1e Divisie en Topdivisie Dames.
Landelijke voordrachten
Voor promotie naar de landelijke competities Topdivisie Dames en Beloften divisie Heren
dragen de gewesten Gelderland en Overijssel samen Dames en Heren voor. Verzoeken tot
dispensatie (voor degradatie uit de landelijke competities) worden ook door de GTC besproken
en ondersteund. Bij de heren zijn Marien Pelleboer en Robert van der Meulen en bij de dames
Aline de Jong voorgedragen.

Het resultaat is dit jaar niet bevredigend; de competitie leider heeft namelijk onze voordacht
van Marien Pelleboer niet overgenomen waar we als GTC niet gelukkig van geworden zijn.
Jeugd Oost 2019-2020
Ook dit jaar stond de deelname aan het jeugdschaatsen marathon weer op een erg laag niveau.
Dit is echt een aandachtspunt. Er zijn een paar ideeën geopperd om te proberen de jeugd toch
te motiveren een keer deel te nemen aan een marathonwedstrijd.
In Nijmegen is de jeugdmarathon georganiseerd als Mass Start. Daarover is voorzichtig
optimisme. De organisatie was namelijk aan de late kant, maar voor het eerste jaar is men niet
ontevreden.
In Enschede loopt de jeugd marathon redelijk en in Deventer is de drempel voor deelname
omlaag gebracht door geen eigen bijdrage te vragen; dat heeft er voor gezorgd dat de deelname
niet terug gelopen is.
Dronten heeft dit seizoen helaas geen jeugdmarathon georganiseerd.
In goed overleg tussen de baancontactpersonen zijn uit de tussentijdse klassementen
deelnemers geselecteerd voor deelname aan het NK Jeugd op 07-02-2020 te Hoorn. De Junioren
B en A zijn uit de klassementen Leisure World Regio Oost, NoordOost en Beloften divisie
geselecteerd.
Vermeldenswaard, bij de eerste 10, zijn de volgende resultaten van deelnemers uit de beide
gewesten:
Pupillen A Meisjes:
Junioren B Heren:
Junioren A Heren;

Esther Korenberg 10e
Ruben Ligtenberg 5e
Lars Woelders 5e

Noord-Oost
Deze competitie bestond uit 10 wedstrijden op zondagavonden op de banen Deventer,
Enschede, Groningen, Heerenveen en voor de tweede keer ook Leeuwarden. De GTC Drenthe,
nu zonder ijsbaan door de sluiting van Assen, organiseerde 1 wedstrijd op Kardinge in
Groningen.
Vanuit de GTC Oost is niet deelgenomen aan het besturen van de organisatie van deze
competitie. Dat is dit jaar gedaan vanuit de baanverenigingen van de deelnemende ijsbanen in
Deventer en Enschede
2019-2020 Regio NoordOost
Datum
Totaal
26-10-2019 Groningen
192
10-11-2019 Enschede
176

Dames NO1
37
49
39
48

NO2
76
58

NO3
30
31

24-11-2019 Leeuwarden
08-12-2019 Deventer
22-12-2019 Heerenveen
05-01-2020 Leeuwarden
12-01-2020 Deventer
02-02-2020 Groningen
09-02-2020 Heerenveen
23-02-2020 Enschede

185
171
184
177
146
145
afgelast
144

34
24
24
24
22
29

51
44
48
46
36
35

59
51
63
68
51
50

41
46
49
37
37
31

28

34

45

37

Gemiddeld

169

26

48

59

38

Vergeleken met vorig seizoen is het gemiddeld aantal deelnemers per wedstrijd weer iets (10)
verder gedaald.
Gewestelijk Kampioenschappen – niet gehouden
Functionele participatie;
Er is wederom een nieuw Sectiebestuur Marathon benoemd, Laurens Achterkamp
vertegenwoordigt in dit bestuur onze Gewesten Gelderland en Overijssel.
Koeno Mulder, Renger de Vries, Marian Huigen en Geert Ribbers vertegenwoordigen onze
Gewesten op de vergaderingen in Utrecht.
De Noord – Oost competitie;
Dit is een banencompetitie waar het Gewest Gelderland niet actief aan deel neemt, wel rijden
er een behoorlijk aantal Gelderse rijdsters /rijders mee in deze competitie.
Maar de baanverenigingen in Deventer en Enschede organiseren mede deze competitie.
Daarom is besloten dat we als Gewest alleen waar nodig nog hand en spandiensten verlenen.
Marathon Selectie;
Omdat subsidies voor talentontwikkeling vanuit de KNSB met ingang van 2017-2018 zijn
vervallen, was het ook dit seizoen niet mogelijk talentvolle rijder/-sters financieel te
ondersteunen.
Gelukkig is er op iedere baan wel marathontraining georganiseerd, alleen heeft de GTC
Marathon hier geen rol van betekenis in gespeeld.
Als GTC Marathon is dit iets waar we niet gelukkig van worden en het is zeker een
aandachtspunt voor het komende seizoen.

Er is voor het komende seizoen een beperkt budget beschikbaar om talenten voor de
marathonsport te ondersteunen. Binnen de GTC moet er nog een plan uitgewerkt worden om
dit vorm te geven.
Dit is een van de uitdagingen waar het bestuur van de GTC Oost snel mee aan de slag moet.
Nijkerk juni 2020

Bijlage: Jaarverslag GTC LB
Verslag Gewestelijke Technische Commissie Langebaan Gelderland seizoen 2019-2020.
De GTC Langebaan bemoeit zich nadrukkelijk niet met het technisch beleid op de ijsbanen, waar
de Gelderse clubs trainen en hun wedstrijden rijden. Vanuit het principe “Baan Centraal” komt
de GTCL slechts in beeld als er baan-overstijgende zaken aan de orde zijn.
Op 8 juli 2019 is er overleg gevoerd tussen de GTC’s Langebaan Overijssel en Gelderland om te
komen tot een GTC Langebaan Gewest Oost. Vanuit Gelderland waren Tijnis Verhoeff en André
Borst aanwezig, namens Overijssel Lotte van Weert en Henk Veneman. Afgelopen seizoen
hebben de GTC’s nog afzonderlijk geopereerd naar gewestelijke wedstrijden, wel is er een
aantal wedstrijden georganiseerd in het kader van de Oostelijke Kampioenschappen. Deze
wedstrijden hadden nog niet heel veel deelnemers, maar met een paar aanpassingen zal dit
aantal een volgende keer zeker groeien.
In de GTC Oost i.o. zijn er m.i.v. dit seizoen twee wisselingen geweest. Evert Jan Hof is de
vervanger van Henk Veneman en Mijnt Kruiskamp is in de plaats van Lotte van Weert gekomen.
Er is een koersdocument geformuleerd, die als leidraad zal gaan dienen voor de toekomstige
GTC OOST Langebaan.
De gewestelijke wedstrijden beginnen altijd met de Residentiecup. De Residentiecup is meer en
meer een kwalificatiewedstrijd geworden voor NK Sprint Junioren en Junior World Cups. Rijders
kunnen ook individueel meedoen als zij in de Top-20 van de Vantage lijst staan. Friesland won
de Cup voor Noord-Holland 1 en Zuid-Holland.
Kardingebokaal 2019 hebben we meegedaan met 15 deelnemers, omdat Dronten er geen
rijders van Leisure World beschikbaar waren: 4 rijders uit Lelystad, 4 EIJV/Thialf, 6 DNIJ/DSO en
1 uit Hattem behaalden de 5e plaats.
De tweede taak van de GTC Langebaan is de vertegenwoordiging van de Gelderse
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 GTCL ondersteunt de verenigingen bij eventuele vragen over de nationale
wedstrijden en selectieprocedures voor deelname aan Nederlandse Kampioenschappen.

In de derde plaats 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. Vandaar
dat de gewesten hebben afgesproken door te gaan met deze regiowedstrijden.
Hattem, 11 november 2020.

