Notulen
Technische Voorjaarsvergadering KNSB Gewest Gelderland Donderdag
21 mei 2015
Protestant Militair Tehuis te Harskamp,
aanvang 19.30 uur.
Aanwezig: Bestuur Voltallig, Namens landelijk bestuur Bart Jonkers,
Bas Maatman, Theo vd Rijt, Chris van Hooijdonk, Erna van Vilsteren, Wim
Draaijer,Tijnis Verhoef, Hans Zwartkruis, Renger de Vries, Henk Klok. Theo
Wegman. (15) 1 natuurijs vereniging en overigen ijsbaan gerelateerd!!!
1. Opening;
Voorzitter heet Bart Jonkers , secretaris van het zittende KNSB bestuur, hartelijk welkom.
2. Vaststellen agenda;
Geen aanvullingen
3. Ingekomen stukken;
Geen ingekomen stukken.
4. Mededelingen;
Geen
5. Vacatures gewestelijk bestuur;
Bestuur stelt voor dhr. B. (Bas) Maatman te benoemen tot penningmeester met ingang van
het nieuwe seizoen, per 1 juli 2015. Vergadering gaat unaniem akkoord.
De vacature voor een secretaris blijft staan. Liefhebbers graag melden bij de voorzitter.
Webbeheerder voor bestuurszaken en marathon dhr. B (Bert) vd Vegte
6. Beleidsplan 2015/2016 en benoeming GTC Lange Baan;
Thijs Govers nederlands kampioen bij de NK sprnt junioren ook een pupil is kampioen.
Onderhoud van de website verloopt moeizaam. De website van de nieuwe RTC wordt
ontwikkeld.
20 maart is accreditatie verkregen voor de RTC Oost; helaas aan de late kant voor een
soepele start ivm communicatie naar selectie en sponsoren.
In het plan wordt ook de financiering van de baanselecties Deventer en Enschede
meegenomen. Nijmegen doet in het financiele plan niet mee.
Het is de bedoeling dat inline skaten en shorttrack ook onderdeel worden van de RTC.
Shorttrack is geen actief onderdeel in Deventer of Enschede. Eline Cox kan mogelijk nog aan
de selectie worden toegevoegd.
7. Beleidsplan 2015/2016 en benoeming GTC Marathon;
Samenwerking in GTC Oost verloopt conform plan.
Leisureworld stopt met sponsoring van de regio competitie.
Het aantal deelnemers aan de Marathons Oost is stabiel. Dit seizoen wederom rijders
voorgedragen voor de nationale competitie. Financieel is de competitie kostendekkend.

Deelname van jeugd was dit jaar wederom teleurstellend. De terug val is te groot; 30-4orijders 1,5 uur ijs is te weinig. Komend seizoen alleen competitie per baan voor pup t/m jun
C.
Sectie blijft doorgaan met GROTE zorg voor de bezetting. Komend seizoen gew
kampioenschap met 2 categorieen Masters
Leon Beljon wordt de nieuwe budget houder voor de Marathon competitie Oost.
8. Beleidsplan 2015/2016 en benoeming GTC Kunstrijden;
Geen verslag. Nijmegen is gegroeid naar bijna 100 deelnemers en onderhoudt contacten met
de regio (Den Bosch) en Landelijk.
9. Beleidsplan 2015/2016 en benoeming GTC Shorttrack;
ST ligt op Koers, 70 deelnemers in Nijmegen. Deventer heeft plannen en Enschede is gestopt
met ST.
8 Landelijke rijders, 20 regio wedstrijd deelnemers. Groei van 20 deelnemers uit de
schoolschaats jij al activiteit van NSV. Veel middelbare scholieren verlaten de club ivm
planning.
Grote succesfactor blijft de verhuur van schaatsen dat door het gewest is gefinancierd.
Komend seizoen zal de GTC worden uitgebreid met nieuwe vrijwilligers.
10. Beleidsplan 2015/2016 en benoeming GTC Inline Skaten;
RTC wordt over nagedacht.
Op dit moment 2 regio’s Heerde en Veluwe zuid (Ede). Gesprekken lopen over nog 3 regio’s
Twente, Achterhoek en Noord Veluwe. AGV de oude regioindeling is er veel concurrentie van
RTC midden Nederland, die zich eerder en verder heeft ontwikkeld.
Mogelijk komt er een Gelderse afsplitsing van de Meinten competitie.
11. Beleidsplan 2015/2016 en benoeming GTC Schoonrijden;
Geen vertegenwoordiging aanwezig.
12. Beleidsplan 2015/2016 toertochten natuurijs;
Afgelopen winter geen aktiviteiten; we hadden 5 tochten in ons gewest beschikbaar.
Zeewolde is afgehaakt. Online inschrijven was mogelijk. Komend jaar wordt schaatsen met
transponders net als op de fiets of hardlopen ook op de schaats mogelijk .
13. Begroting seizoen 2015/2016 van de penningmeester;
Het gewest heeft komend seizoen geen inkomsten. De structurele uitgaven bedragen tussen
de € 6000 en €7000. Hiervoor wordt ingeteerd op het eigen vermogen.
Voor Marathon wordt het voorgestelde bedrag ad € 1500 goedgekeurd.
De begroting voor de RTC bedraagt € 180.000. Hiervoor zou Gelderland € 20.000 moeten
bijdragen. Voorstel van de vergadering is om een garantie te geven voor max € 10.000.
Geen bijdrage voor de Baanselecties. Er zal eenmalig ook een bedrag beschikbaar worden
gesteld uit een speciaal fonds bedoeld voor trainingskampen van Gelderse RTC rijders. (8x ?
€500,00)
14. Discussie over stelling
“wat is de rol van het gewest voor de verenigingen “
Met het oog op de ontwikkelingen in de actieve schaatssport en de ondersteuning van de
natuurijsactiviteiten”
Ga door met organisatie van bijeenkomsten van Natuurijs verenigingen. Per discipline zal de
organisatie zoch waarschijnlijk anders gaan ontwikkelen.
15.Rondvraag.
Geen vragen.
16.Sluiting.

