Verslag Algemene ledenraadvergadering 30 november 2017
KNSB Gewest Gelderland
Aanwezig: Herman Nijhoff, Erelid. P. Geurts KNSB Directie
Ijsclub Wijchen, EIJV, DNIJ Apeldoorn, IJsclub Lelystad, SSV Nijkerk,
Ijsclub Ruurlo, NSV Shorttrack
Afmelding: IJsvereniging Laag-Soeren, IJsclub Biddinghuizen, WIJV
Winterswijk; erelid F.Maarse
1. Opening
Speciaal welkom Piet Geurts en Henk Veneman en de ereleden Herman Nijhoff en
Gerrit v. Vilsteren
Agenda. Geen opmerkingen
2. Benoeming nieuwe voorzitter Gewest Gelderland
In de vorige vergadering is het voorstel van het bestuur, geen aanpassingen in de
resterende bezetting en verantwoordelijkheden te willen aanbrengen i.v.m. de
beoogde samenwerking met het gewest Overijssel en de te verwachten veranderingen
in bestuurlijke zin, aangenomen. De praktijk heeft echter geleerd dat het combineren
van functies, zoals de vicevoorzitter dit moet doen, op nodige weerstand en verwarring
leidt in de samenwerkende organisaties en commissies. Het bestuur doet daarom in
overleg met A. Borst het voorstel om B. Maatman - de penningmeester - ook te
benoemen tot voorzitter van ons Gewest. Het voorstel is aangenomen.

3. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken. Dhr. Vellinga vraagt of het niet wenselijk zou zijn om
de agenda van de LR in de toekomst in de ALV te bespreken of daar een apart

agendapunt van te maken. De vergadering stemt in met dit voorstel.

4. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

5. Verslag van de ALV 2016 24 november
Het verslag werd zonder aanvullingen goedgekeurd.

6. Verslag bestuur 2016-2017
Het verslag werd door de voorzitter voorgelezen, zie bijlage.

7. Jaarverslag van de penningmeester
Het seizoen is conform verwachting afgesloten met een verlies. Het Gewest heeft geen
inkomsten voor operationele taken. Er zijn wel gelden ontvangen uit het landelijk
Budget fonds talentherkenning maar geoormerkt. Twee kleine projecten zijn hieruit in
2017 betaald voor projecten in Nijmegen voor Marathon en hulpmiddelen voor de
Baanselectie.

8. Verslag Financiële Commissie
De financiële commissie stelt decharge van de penningmeester voor, hetgeen bij
acclamatie door de vergadering wordt overgenomen.

9. Benoemen nieuwe Financiële Commissie
Voor de volgende kascontrole hebben zich aangemeld: Renger de Vries en Wim
Draaijer.

10. Rooster van aftreden vertegenwoordigers ledenraad KNSB en gewestelijk
bestuur.
Theo van de Rijt is herkozen voor zijn laatste termijn in de Ledenraad van de KNSB.

Theo is bereid maar maakt voorbehoud ten aanzien van positie inlineskate binnen
KNSB.
Het bijgevoegde rooster van aftreden van het bestuur is aangenomen.
11. De Tering naar de Nering KNSB in zwaar weer
Piet Geurts geeft een open blik in zijn aanpak van de situatie in de bond aan de hand
van de twee belangrijkste thema’s.
De Financiële situatie en Hoe werken we samen?
In korte tijd is de financiële situatie drastisch verslechterd. Het eigen vermogen is
ingeteerd naar ongeveer 2 miljoen euro en dit staat onder druk van tijdig aanpassen
van de begroting. De vooruitzichten voor de inkomsten zijn eveneens zorgelijk. Het
gevaar van een negatieve spiraal is aanwezig. Het probleem is dat de Bonds Bureau
organisatie achter loopt in de aanpassing. De jongste Reorganisatie aanpak
bondsorganisatie zal een vervolg krijgen. Er moet minimaal nog ruim 1 mln. bespaard
worden om in de toekomst weer een gezonde bedrijfsvoering te hebben. Andere
scenario’s zijn niet uit te sluiten wanneer de inkomsten nog meer tegenvallen a.g.v.
het wegvallen van sponsoren.
De discussie is thans gaande de Kerntaken te bepalen. In de recente bijeenkomst
waarin geselecteerde genodigden prioriteiten mochten stellen, werd aan talent
ontwikkeling prio 1 gegeven.
Het andere grote thema is te vatten onder Hoe werken we samen in de wereld van het
schaatsen? Het doel is het Bondsbureau ondersteunend te doen zijn in plaats van
dirigerend en bepalend. Daarvoor is een analyse gaande van de taken van het BB en
de verhouding tot alle stakeholders. Dit proces van verandering van inhoud en houding
ten opzichte van elkaar is onomkeerbaar, langdurig en moeizaam.

12. Samenwerking in regio oost
• Presentatie voorzitter (bijgevoegd)
De verenigingen zijn primair lid van het Gewest. Een samenwerking of fusie heeft

gevolgen. Waar moeten wij aan denken?
Er volgde een discussie over reserves en de toewijzing daarvan in de toekomst. Het
bestuur zal met een nadere uitwerking komen. De voornaamste ondersteuning wordt
verwacht van de TC-voorzitters. Jan Vellinga wil een bijdrage leveren voor juridische
ondersteuning.
Voor de naamgeving volgt een suggestie Regio Oost of Oost Midden.

•Voortgang RTC-Oost
Presentatie Henk Veneman
Een Werkgroep o.l.v. Henk Veneman heeft aan het bestuur van Gelderland en
Overijssel geadviseerd voort te gaan met een RTC. Daarmee hebben beide besturen
ingestemd.
Het doel is om in februari een bestuur te hebben, een Raad van Toezicht die bestaat
uit de Voorzitters van de gewesten en de TC-voorzitters van de banen. Het bestuur zal
gevormd moeten worden door een onafhankelijk voorzitter en onafhankelijke niet
bestuurlijk betrokkenen. Er zal een sponsorplan moeten zijn. Dan zal ook In februari
2018 de accreditatietoets van de KNSB uitgevoerd moeten zijn en kan de trainersstaf
ingesteld worden.

13. Toewijzing natuurijswedstrijden.
EIJV Ede zal een LB-wedstrijd organiseren indien natuurijs voldoende beschikbaar is
op de baan.
Lelystad of een alternatief zal een natuurijsmarathon organiseren; bij gebrek aan
openwater is ook EIJV-ede hiervoor beschikbaar.

14. Rondvraag
In de rondvraag werd er gesteld dat er weinig STG’s aanwezig waren.

15. Sluiting 22.30 uur

Bijlage: verslag bestuur
Verslag van het bestuur.
Dit seizoen hebben de bestuurlijke activiteiten voor het bestuur van Gelderland sterk in het
teken gestaan van de bemoeienis van het gewest in de landelijke organisatie van de KNSB.
Denk daarbij aan de moeizame financiële situatie en de bestuurlijke aanpassing van de
KNSB.
Veel tijd is besteed aan het ondersteunen van de voorzitter in de discussie “Kerntaken” in
een klankbordgroep.
Onze doelstelling voor het afgelopen jaar voor verdergaande samenwerking met Overijssel
moest wachten tot Overijssel de bestuurlijke zaken weer op orde had. Het ziet ernaar uit dat
het plan tot intensievere samenwerking binnenkort inhoud kan krijgen.
Tijd is geïnvesteerd in de ondersteuning van de baanverenigingen in oprichting voor
Overijssel naar Nijmeegse Model. Toelichting op het model en hulp bij het maken van
afspraken op baanniveau waren heel welkom.
De financiële situatie van de KNSB heeft ons, bestuurlijk, de nodige discussie gekost. Omdat
de subsidies van de KNSB vervielen en wij geen eigen inkomsten meer hebben, moeten wij
interen op ons eigen vermogen. Het verkrijgen van eigen inkomsten uit de markt bleek geen
haalbare situatie.
Zijdelings waren wij betrokken bij het financiële debacle van het oude RTC Oost. In een
aantal overlegmomenten met het bestuur van Overijssel is de ondergang van het project
duidelijk geworden. Overleg heeft plaatsgevonden en is lopende om te komen tot een
nieuwe opzet.
In het voorjaar is er overleg gevoerd op landelijk niveau over het ontvangen en verdelen van
gelden voor breedtesport ondersteuning dat is gefourneerd door de merkenteams.
Van deze gelden is in eerste instantie in Nijmegen ondersteuning gegeven voor bijzondere
hulpmiddelen voor de Baanselectie voor trainingen in de open lucht. Daarnaast is een impuls
gegeven voor jeugd marathons. Er is nog een bedrag beschikbaar voor vergelijkbare
aanvragen.
Doorlopend hebben we ons eigen functioneren onder de loep genomen. Expliciet is de
Governance van ons bestuur besproken. Het hebben van meerdere petten in bestuurlijke
groepen is soms wenselijk maar soms minder gewenst; vandaar ons recente besluit tot het
aanstellen van een voorzitter a.i.

