
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering van het Gewest Gelderland van de 

KNSB op donderdag 1 december 2022 te Harskamp.   

  

Deelnemers:  

Martijn Boer, C. van Hooijdonk NSV, Renger de Vries SSV Nijkerk en GTC 

Marathon, Willem Stol Exerceo en Dodewaardse IJsclub, Piet Jan Kromwijk BGP, 

Cor van Manen, Harma van de Stelt, Piet Bleeker IJsclub Dronten,  

André Borst, Theo van de Rijt (ThvdR), Gerrit van Vilsteren, GeertJan Wouters 

Bestuur Gewest Gelderland 

Herman de Haan, Bas Maatman KNSB 

Afmeldingen: Bert van de Vegte GTC Marathon en SSSG, IJsvereniging Laag 

Soeren, IJsvereniging Hattem, STG Elburg, IJsvereniging Vooruit Renkum, Needse 

IJsclub, STWageningen.   

 

1. Opening 19.35 door voorzitter GeertJan Wouters. Welkom, in het bijzonder de  

vertegenwoordigers van de KNSB. 

 

2.  Mededelingen:  

a. afmeldingen voor de vergadering worden genoemd (zie boven) 

b. in agenda wordt plaats gemaakt voor informatie KNSB door directeur 

bestuurder en een pauze. 

c. geen ingekomen stukken te melden 

d. de stand van zaken Fusie komt in meerdere agendapunten aan de orde 

 

3. Verslag ALV 12-05-2022 en alle bijlagen worden naar tekst en inhoud 

ongewijzigd vastgesteld. 

Verslag van ALV 18-10-2022 ongewijzigd vastgesteld. 

Voorzitter licht toe dat de acte van statuten wijziging inmiddels is gepasseerd bij 

Notariaat Salland. De volledige tekst van de huidige statuten wordt komende week 

op de website geplaatst. De weg is vrij om de volgende stappen in het proces te 

zetten. 

 



 
 

4. Herman de Haan (HdH) vertelt over de actuele zaken die bij de KNSB 

spelen. Vandaag betrokken geweest bij thema Energie en ijsbanen. 

Gemiddeld gaan de kosten aan energie 600.000 euro per ijsbaan omhoog. 

Het lijkt dat Tweede Kamer wel steun gaat geven aan zwembaden maar deze 

voor ijsbanen met uitzondering van Thialf, verwijst naar gemeenten. De 

minister aarzelt en komt volgende week met standpunt. Tot 1 januari 2023 is 

er vast contract met Thialf; afwachten hoe dit daarna wordt en of dit 

gevolgen heeft voor de geprogrammeerde wedstrijden in dit seizoen.  

Voor de langere termijn is HdH optimistischer omdat het programma 

verduurzamen van ijsbanen al anderhalf jaar op gang is en de eerste 

resultaten zichtbaar. Dat betreft met name ijsbaan Alkmaar die energie 

bespaart en uitlevert aan de omgeving. Dit wordt als voorbeeld gesteld. Bij 

Thialf is project met opslag energie gestart. 

De stimulans is andere vormen van ijsbanen te scheppen, denk aan de ijsbaan 

Rotterdam. Er zijn nu plannen in Alphen a/d/ Rijn en in Hoogeveen. 

Opmerking ThvdR dat er meer witte vlekken in Nederland zijn voor nieuwe 

kunstijsbanen en pleit voor inschakeling provincies. 

Tevens is een actueel punt de stimulering van schaatsen en inline. Hoe ook 

meer leden te krijgen. BB is bezig met analyse van haar ledenbestand (circa 

40.000 leden), onderzoekt afhakende leden en nieuwe leden.  

Opm. IJsclub Dronten zoekt steun voor idee van skeelerbaan. HdH wijst op 

fonds voor advies verduurzaming en op contact met BB. Ook op hulp bij 

wijziging statuten. ThvdR attendeert op de website van de KNSB als 

informatiebron voor velerlei zaken en andere websites: 

 

KNSB https://knsb.nl/kenniscentrum/ 

NOC*NSF https://nocnsf.nl/a-t-m-z 

Kenniscentrum Sport en Bewegen 

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/kennisbank/ 

SportKnowhowXL https://www.sportknowhowxl.nl/ 

Alles over Sport https://www.allesoversport.nl/ 

 

 

 

https://knsb.nl/kenniscentrum/
https://nocnsf.nl/a-t-m-z
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/kennisbank/
https://www.sportknowhowxl.nl/
https://www.allesoversport.nl/


 
 

Zorg is er volgens Herman de Haan over de grote terugloop van het aantal 

licentiehouders. Van circa 14.000 enkele jaren geleden naar circa 7.000 nu. 

Om de wedstrijdsport te stimuleren moeten we denken aan de ontwikkeling 

van combiverenigingen en combibanen, aan trainers die inline en schaatsen 

combineren. 

Opm. C. van Hooijdonk over de hogere bijdrage en contributie aan KNSB – 

naar 14 euro per actief lid; druk vanuit NOC/NSF en er wordt volgens 

analyse meer geleverd dan deze kosten; denk aan verzekeringen, 

inschrijfsystemen enz. Voor natuurijsclubs is dat minder het geval en gaat 

het voornl. over verzekeringen. 

HdH geeft aan dat de vraag ook duidelijk maakt dat de communicatie over de 

contributie aan de leden vanuit KNSB aandacht vraagt. 

 

5. Vanuit de Ledenraad.  De huidige vertegenwoordigers zijn André Borst 

aftredend per december 2022, Henk Veneman en Jan Vellinga.  

André Borst vertelt dat de Ledenraad voornamelijk bezig is geweest met 

meerjarenbegroting en met de vraag hoe meer leden te krijgen. Verder is veel 

aandacht geschonken aan de positionering van de Ledenraad. Ook is 

opnieuw naar de statuten van de KNSB gekeken. Hij spreekt zorg uit over 

het gebrek aan kennis dat in de Ledenraad voorkomt en over het bereiken 

van een evenwichtige positie tussen Ledenraad, Bestuur en Raad van 

Toezicht en ook dat met Secties en het GVO. 

 

Pauze 

 

6. Verslag bestuur 2021 -2022; de voorzitter leest voor uit het bijgevoegde 

verslag. 

 

7. Verantwoording financiën. De penningmeester licht het overzicht Lasten en 

Baten toe en de Balans per 01-10-2022.  

De kascommissie, bestaande uit Piet-Jan Kromwijk en Renger de Vries, stelt 

décharge van de penningmeester voor. Dat gebeurt bij acclamatie. 

Vraag over website. Enerzijds functioneert deze matig omdat meerdere 

technische commissies er geen gebruik van maken. Anderzijds wordt de 



 
 

website wel gebruikt door het bestuur en de sectie marathon. Bert van de 

Vegte is contactpersoon en zal de website in het fusieproces volgen.  

 

Een eenvoudige begroting 2022-2023 is toegevoegd. Er zijn geen 

bijzonderheden gaande. Er is alleen sprake van lopende zaken en er zullen 

nauwelijks kosten zijn. 

 

8. Stand van zaken Secties en Commissies: 

Aanvullingen op verslagen seizoen 2021-2022 sinds mei 2022. 

 Verslag GTC Lange Baan sinds mei 2022 (….) 

André Borst, voorzitter GTC, meldt dat deze nu naast hem bestaat uit R. 

Winters, Meint Kruiskamp en Anika Gooswilligen. Aan de kalender is 

gewerkt en selectie en aanmelding voor de Residentiecup en Kardinge 

bokaal. Zorgen zijn er over het geringer wordende aantal kandidaten voor 

selectie. 

Hij meldt zijn zorg dat er nog een niet afgeronde zaak loopt bij de KNSB 

inzake grensoverschrijdend gedrag. 

 

 Verslag ShortTrack sinds mei 2022 

Martijn Boer licht toe dat het goed verloopt bij de Short Track van NSV.  

Er is een lid van de club doorgegroeid naar het nationale niveau. De sluiting 

van de ringbaan Triavium heeft voor short track geen gevolg gehad. Er is 

nog steeds wrijving over nieuwe richtlijnen voor veiligheid (kussens). De 

KNSB onderkent het probleem. Een oplossing voor de nabije toekomst is er 

nog niet. 

 

 Verslag Kunstrijden sinds mei 2022 

Martijn Boer licht toe dat het kunstrijden van NSV prima verloopt. De 

sluiting van de ijsbaan heeft geen gevolg gehad voor het kunstrijden. 

 

 Verslag Marathon sinds mei 2022 (bijgevoegd) 

Toelichting Renger de Vries. Zeer positief over de start van het seizoen. 

 



 
 

Over de secties Schoonrijden, inline en natuurijs en toerschaatsen geen 

informatie ontvangen. 

 

9. Vacatures: er zijn geen kandidaten aangemeld, noch voor het bestuur van het 

gewest, noch voor de gtc’s. 

 

10.  Fusie Gewesten Gelderland en Overijssel  

Na de wijziging van de statuten Gelderland wachten we nu op actie van de 

notaris. Deze zal het besluit tot voornemen van de fusie met documenten over 

de financiële stand van zaken van beide gewesten, de samenstelling van de 

huidige besturen, de beoogde kandidaten voor het nieuwe bestuur en het 

voorstel voor statutenwijziging naar Gewest Oost, ter visie leggen en 

aankondigen in een nationale krant voor een periode van vier weken. Daarna 

kan de ALV tot oprichting Gewest Oost plaatsvinden. 

Punt van zorg is dat voor het nieuwe bestuur slechts drie kandidaten aangemeld 

zijn, te weten Jos Ruiter, voorzitter, Hans Westerhof penningmeester, Martin 

Bunt, alle drie uit Overijssel. Een dringend verzoek is om mee te zoeken naar 

meer kandidaten, zo mogelijk uit Gelderland. 

 

11. Rondvraag. 

Theo van de Rijt meldt zijn deelname aan de cursus ijsmeester als zeer 

positief en stimulerend te hebben ervaren.  

Gerrit van Vilsteren wil van de gelegenheid gebruik maken om 

verantwoording over de Stichting Steunfonds Schaatssport Gelderland af te 

leggen. Renger de Vries bevestigt de financiële controle te hebben 

uitgevoerd. Het betreft mutaties van kosten bank en slechts één andere. Het 

saldo van de stichting bedraagt circa 38.000 euro. Adviseert décharge te 

verlenen hetgeen gebeurt. 

Gerrit van Vilsteren onderstreept het belang beroep te doen op de stichting 

en verwijst naar de statuten van de Stichting opgenomen op de website 

www.knsbgelderland.nl.  

GeertJan Wouters meldt te zijn toegetreden tot het bestuur van de Stichting 

Start van de KNSB. Deze is gericht op steun van de maatschappelijke 

carrière van schaats(t)ers na afloop van het schaatsen. 

http://www.knsbgelderland.nl/


 
 

 

Sluiting 21.10  

 

 

 

 

Gerrit van Vilsteren 

secretaris KNSB Gewest Gelderland  

 
BIJLAGEN: 
Verslag van het Bestuur Gewest Gelderland 2021-2022 
Financiële verantwoording KNSB Gewest 21 – 22 
Begroting  2022 - 2023 
Kort verslag van de start van het marathonseizoen 2022-2023 



Lasten 2021-2022 2020-2021 Baten 2021-2022 2020-2021

€ € € €

Bijdrage Gewest GTC Marathon 1.030,00 1.212,87 Bijdrage KNSB talentonderst. 1.250,00 2.500,00

Betaling LWRO competitie LWRO competitie 1.163,00

Huur ijs LWRO competitie gemeente Nijmegen Bijdrage KNSB SBG Marathon 1.030,00

Bijdrage Techn cie marathon Triavium 4.978,59 Bijdrage Techn cie marathon Tri 4.978,59

Bijdrage Gewest BGP 813,74 Bankrente

Bijdrage aan steunstichting Gewest Geld. 62,50

Admin kosten/ bankkosten 227,73

Reiskosten bestuur 303,20 87,40

Vergaderkosten 357,14

Jubilea 40,90

Bankkosten 188,71 296,42

Kosten Website 363,00 363,00

Resultaat* Resultaat 65,45 -661,84

7.324,04 v 3.001,16 7.324,04 3.001,16

Activa 1-9-2022 30-6-2021 Passiva 1-9-2022 30-6-2021

€ € € €

Giro 812,22 3.599,32 Vermogen 77.896,01 77.234,17

Zakelijke spaarrekening 83.521,49 86.521,49 Resultaat -65,45 661,84

Bestuursrekening AMRO 310 0,00 Talentontw Gewest 21.440,65 26.287,30

ABN Groeigemak Spaarrekening 0,00

ABN Vermogensspaarrekening 0,00 Best. Verpli. FOG 1.120,00 1.120,00

Bestuursrekening AMRO 463 0,00

Vordering BGP, beklemmend vermogen 15.000,00 15.000,00

Overige vorderingen 1.120,00 1.120,00 Overige schulden 62,50 937,50

Totaal 100.453,71     106.240,81     100.453,71            106.240,81

*Bestemming resultaat 2021-2022 €

Onttrekking aan vermogen -65,45

Totaal resultaat -65,45

Overige schulden 62,5

Betreft 5% van de ontvangen THO gelden KNSB

welke verschuldigd is aan de SSSG

Besteding THO 2021-2022 4.846,65

Betreft: jaarbijdragen Baanvereniging Geld. Poort.

balans verantwoord.

1 september 2021- 1 oktober  2022

Gewest Gelderland Balans

Gewest Gelderland Verlies en Winst

1 september 2021- 1 0ktober 2022



Verslag van het Bestuur Gewest Gelderland 2021-2022 

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.  

We kijken terug op wederom een flutwinter voor natuurijs en op beperkingen op de 

kunstijsbanen door de Corona. Een lichtpuntje bracht de IJsvereniging Winterswijk die op 

hoog technische wijze met grote inzet van vrijwilligers het presteerde om na lichte vorst 

enkele keren een dagdeel de ijsbaan te openen; zelfs op zondag 3 april 2022. 

Het fusieproces met het gewest Overijssel kreeg in het najaar van 2021 een teleurstellende 

wending. De aarzeling over de voortgang die gemeld is in onze ALV op 16 september 2021, is 

bewaarheid geworden. Binnen het gewest Overijssel ontstond de situatie van een gewest 

met een afgetreden bestuur. Contact is gehouden met Overijssel, met de commissie 

Verkenning Toekomst Overijssel voor advies aan de ALV Overijssel, waarin onze intentie tot 

fusie en voortzetting van het proces daartoe uiteen is gezet. Met het in het voorjaar 2022 

nieuw benoemde bestuur Overijssel is de draad weer opgepakt. In de ALV van 12 mei 2022 is 

daarvan melding gedaan. Samen met Overijssel is met het Notariaat Salland contact 

opgenomen om de volgende noodzakelijke stappen op weg naar fusie te kunnen maken. Het 

bleek dat voor juridische zekerheid tot afronding eerst nog een statutenwijziging van het 

Gewest Gelderland wenselijk was. Dit met betrekking tot de zittingsduur van bestuursleden 

en de statutaire plicht een vergadering te beleggen om het bestuur op ten minste vijf leden 

te brengen. Daartoe is op 18 oktober 2022 digitaal een ALV gehouden.  

Het bestuur is na de kennismaking met de Commissie Verkenning Overijssel op 25 november 

2021 te Deventer nog vijf keer met de vertegenwoordigers van Overijssel in vergadering 

geweest, vier keer digitaal en een keer op De Scheg (5 april 2022). Daarnaast is het bestuur 

zes keer zelfstandig in vergadering geweest, alle keren in de vorm van een call-meeting.  

Binnen het gewestelijke kader is zeven 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 in het 

najaar 2021 Henk Veneman benoemd. Het gewest is nu vertegenwoordigd door André Borst, 

Henk Veneman en Jan Vellinga. 

Het bestuur heeft met goede gevoelens in de ALV van de Dodewaardse IJsclub op 7 april 

2022 de speld en oorkonde aan Joop van Dijken en Wouter Hoogakker als Lid van Verdienste 



mogen uitreiken. Ook zijn in het afgelopen jaar Jan de Haan en Leo Doeleman, beiden lid van 

IJsclub Nooitgedacht Gendt, tot Lid van Verdienste van het Gewest Gelderland benoemd.   

Op 17 september 2022 is aan Exerceo ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan met veel 

genoegen de daarbij behorende plaquette overhandigd. 

Een ander heuglijk feit is de toetreding als lid van de KNSB van de IJsclub De Haar uit Enspijk 

(22-03-2022). 

Afrondend, het jaar 2021-2022 is weer een merkwaardig jaar geweest met nagenoeg geen 

natuurijsactiviteiten, beperkingen door Corona bij kunstijsactiviteiten en veel bezorgdheid 

over de toekomst binnen het raam van de energiecrisis. Op regionaal niveau was er de 

tegenslag in de voortgang van het proces van fusie, maar thans het uitzicht op afzienbare 

termijn een bevredigend eindresultaat te bereiken. 

Wijchen, 31 oktober 2022 

 

  

  

 



Kort verslag van de start van het marathonseizoen 2022 /2023 

 

De voorbereiding voor het nieuwe seizoen was best een hele operatie, het duurde heel lang voordat 

we eindelijk de ijshuur voor 8 wedstrijdavonden en het gewestelijk kampioenschap voor elkaar 

hadden. 

Deventer ging supersnel maar in Enschede ging het bepaald niet vanzelf, en toen we eindelijk de 

kalender rond hadden, kwam het probleem met de ijsmachine in Nijmegen boven water. 

Gelukkig konden we in Deventer een extra avond ijs huren en is alles toch goed gekomen. 

In Nijmegen gaan we ook deze winter weer samenwerken met de BGP; dit is wederzijds erg goed 

bevallen. 

Ook gaan we in Nijmegen met de BGP en de langebaan meedoen met het aanschaffen van een set 

transponders om voor iedereen het organiseren van wedstrijden eenvoudiger en laagdrempeliger te 

maken. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door steun vanuit het steunfonds stimulering schaatssport. 

Ook hebben we bij de start van de competitie de indeling van de rijders drastisch veranderd. We 

hebben zelf de promotie /degradatie een keer helemaal omgegooid om weer 3 ongeveer even grote 

pelotons te creëren. Dit heeft echt goed uitgepakt met als resultaat weer hele mooie wedstrijden. 

De eerste 3 avonden hadden we gemiddeld 30 deelnemers bij de A-groep, bij de B-groep 25 

deelnemers en voor de instapgroep C 20 deelnemers. Het grote voordeel is dat door deze 

verschuiving het tempo bij de C -groep wat lager geworden is. Daardoor is het voor de beginners een 

stuk gemakkelijker geworden om eens mee te doen. 

Verder hebben we in Deventer al 2 jeugdmarathons gereden die best goed bezocht zijn. Doordat we 

de jongens en de meisjes steeds gecombineerd hebben kregen we ook hier mooie pelotons. 

Afsluitend, we zijn wat de marathon betreft heel positief; we hopen natuurlijk net als iedereen op 

een beetje natuurijs. 

 

Nijkerk 30 november 2022 


