
 

                                                                                                                          
 
Notulen  
Technische Voorjaarsvergadering KNSB Gewest Gelderland  
Donderdag 7 juni 2017  
Protestant MilitairTehuis te Harskamp,  
Aanvang 19.30 uur.  
 
Aanwezig: Bestuur Voltallig, Henk Veneman DNY Apledoorn (gast spreker)  
Wicher Soek, Piet Zwijnenberg, Piet Bleeker, Chris van Hooijdonk, Wim Draaijer, Renger de 
Vries. 
 

 
1. Opening;  

Voorzitter heet Henk Veneman DNY hartelijk welkom 
 

2. Vaststellen agenda;  
Extra agenda punt Talentontwikkeling wordt 14 
Agenda punt 5 bestuurlijke samenstelling wordt 16 
 

3. Ingekomen stukken;  
Geen ingekomen stukken. 
 

4. Mededelingen;  
Gewest Overijssel maakt een stormachtige ontwikkeling door, men werkt aan een 
structuur met baanverenigingen. Na de zomer zullen de besturen van Gelderland en 
Overijssel overleggen over toekomstige samenwerking of fusie. Een voorstel hiertoe zal 
naar verwachting in het volgend voorjaar worden verzonden. 

 
5. Beleidsplan 2016 en benoeming GTC Lange Baan;  

Aktiviteiten beperken zich tot overleg met GTC op de banen Deventer en Enschede. 
Selecties zullen in overleg met de baan TC’s worden geselecteerd. 
Landelijke vertegenwoordiging in de TC krijgt vastere vorm. Er zal geen gewestelijk 
kampioenschap Gelderland komen op voorwaarde dat er baankampioenschappen zullen 
zijn. 

 
6. Beleidsplan 2017/2018 en benoeming GTC Marathon;  

Samenwerking in GTC Oost verloopt conform plan. 
Leisureworld komt terug met sponsoring van de regio competitie. 
Er is een noodkreet uigegaan middels een schrijven van Gerrit en Chris. De noodkreet 
betreft met name de dringende behoefte aan vrijwilligers voor bestuurlijke taken. 
Daarnaast zijn de Inkomsten uit de wedstrijden niet voldoende om op termijn 



kostendekkend te kunnen organiseren. De deelname prijzen zullen moeten stijgen. 
Mededelingen met details volgen. 
De samenstelling van de GTC blijft ongewijzigd. 

 
 

7. Beleidsplan 2017/2018 en benoeming GTC Kunstrijden;  
Geen verslag.  

 
8. Beleidsplan 2017/2018 en benoeming GTC Shorttrack;  

Geen verslag er is geen uitbreiding van de TC beschikbaar. 
. 
 

9. Beleidsplan 2017/2018 en benoeming GTC Inline Skaten;  
RTC wordt over nagedacht in samenwerking met Overijssel. 
 

10. Beleidsplan 2017/2018 en benoeming GTC Schoonrijden;  
Geen vertegenwoordiging aanwezig. 
 

11. Beleidsplan 2017/2018 toertochten natuurijs;  
Afgelopen winter geen aktiviteiten. 
 

12. Begroting seizoen 2017/2018 van de penningmeester;  
Het gewest heeft komend seizoen wederom geen inkomsten. De structurele uitgaven 
bedragen tussen de € 6000 en €7000. Hiervoor wordt ingeteerd op het eigen vermogen. 
Er is geld beschikbaar voor talentherkenningaktiviteiten. Voorstellen zijn welkom, 
ondersteuningen worden door bestuur vastgeteld. 
 

13. Talentherkenning. 
Er komt geld beschikbaar voor breedtesport talentherkenning. Komend jaar € 100.000 
Geld wordt beschikbaar gesteld door de topteams. En zal direct aan de banen 
beschikbaar gesteld worden. Het voorstel voor verdeling over de banen wordt afgewacht. 
 

14. Henk Venema geeft een toelichting op de ontwikkelingen rond RTC Oost. 
Het “oude RTC” is gestaakt ivm financiële ondduidelijkheden.  
Henk heeft als kartrekker van een werkgroep, opgericht door de besturen van Overijssel 
en Gelderland, de opdracht een voorstel te maken voor een nieuw RTC. 
Henk stelt oa voor om het overleg tussen de TC’s op de verschillende banen direct 
tijdens de plan makerij te starten. Daarnaast zal ook een overleg tussen trainers van de 
baanselecties plaatsvinden. 
Doel is uiterlijk 1-10-2017 met een schriftelijk voorstel te komen (notitie). Het voorstel zal 
oa betreffen het voorstel voor een nieuw bestuur, een beleidsplan voor meerdere jaren 
en de financiering en sponsoring van dit project. De vergadering ondersteunt dit project. 
 

15. Belangrijkste conclusies “Convenant groep” KNSB. 
Voorhet komende seizoen moet nog eens 1 mln extra worden bezuinigd op de uitgaven 
van de KNSB. 
De financiering zal de volgende zaken moeten waarborgen. 
Continuiteit van de breedtesport 
Verzekeringen 
Opleidingen 
Ook zullen gewesten gefinancierd moeten worden uit de afdracht van de contributies.  



Einde seizoen zal dit gerealiseerd moeten zijn door bezuinigingen die het gewenste 
bedrag op jaarbasis besparen. Extra inkomsten zijn op korte termijn een illusie! 
  
 

16. Bestuurssamenstelling 
Herman Nijhof neemt afscheid van ons gewest en wordt voorzitter van het Gewest 
Noordholland Utrecht. Het bestuur stelt voor Herman te benoemen tot Erelid van het 
gewest Gelderland. De vergadering gaat unaniem akkoord. 
Oorkonde en speld, wijn en bloemen voor Inge worden hem met een warme speech 
overhandigd. 
Het zittende bestuur zal de taken verdelen. Andre Borst zal A.I.-voorzitter van het gewest 
zijn en Fons Heems zal de rol van secretaris invullen. 
 

17. Rondvraag.  
Geen vragen. 
 

18. Sluiting.  
 
 


