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Wijchen, 13 juni 2021
Geacht lid,
Het afgelopen jaar is voor het gewest een curieus seizoen geworden. De Corona heeft op diverse
manieren invloed uitgeoefend. Het overall beeld is er één geworden van een verloren seizoen. Dat
doet echter tekort aan de inspanningen van velen om de schaatssport in stand te houden en door
deze onzekere tijd te leiden. Met veel waardering is bemerkt dat aan de voorbereiding van het
seizoen 2021-22 is gewerkt.
Voor het bestuur van het gewest is COVID-19 mede van grote invloed geweest op de voortgang in
het proces van fusie van de beide gewesten Gelderland en Overijssel. Het verliep trager dan waarop
gerekend. De normale bestuurlijke gang van zaken is onder druk komen te staan. Zo is van de in
Gelderland voorgeschreven ALV – de Technische Voorjaarsvergadering – niets terecht gekomen.
Alles bijeen genomen, meer dan voldoende reden om U bij te lichten en te informeren over de
huidige stand van zaken.
De laatste stappen in het proces van fusie dienen zich aan. Het Notariaat Salland te Raalte is
ingeschakeld voor de formele steun en uitvoering in dit proces. De notaris heeft het fusiebesluit van
beide gewestbesturen bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Een
aankondiging daarvan is op 8 juni in Trouw geplaatst. Het is wettelijk vereist dat dit besluit met
bijlagen (cijfers financiën, besluit en ondertekening bestuursleden) gedurende één maand ter visie
ligt. Na deze ter visie legging is het pas mogelijk de volgende stappen te zetten. Die zullen bestaan uit
een ALV waarin het bestuur van het gewest het seizoen 2020-2021 afsluit met verantwoording en
dechargering. Dat houdt ook in de verantwoording en eventueel planning en begroting van de
secties. Direct aansluitend kunnen de volgende stappen worden gezet. Het betreft dan de ALV van
het gewest Oost waarin de hoogtepunten zijn de vaststelling van nieuwe statuten en de benoeming
van het nieuwe bestuur. We zijn verheugd U de volgende kandidaten (alfabetisch) voor het nieuwe
bestuur te kunnen noemen.
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Martin Bunt, Vriezenveen
Ilona Hoving, Winterswijk
DerkWillem Ruesink, Enschede
Jan Wardenaar, Arnhem

Zij zijn inmiddels betrokken bij de voorbereiding van deze ALV.
We verwachten U voor deze ‘laatste’ stappen in augustus aanstaande uit te kunnen nodigen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het gewest Gelderland,
Gerrit van Vilsteren, secretaris.

