
 Begroting 2018-2019 

Begroting Gewest Gelderland 2018-2019                 

  Totaal  Totaal    

Lasten € Baten €  €    

Toegekend aan de disciplines KNSB-KPN Talenten Ontwik. Fonds   

 Teokenning subsidies fondsen 2017                -   1 Vaste Bijdrage 0,00   

 Shorttrack                -   2a Projectgelden ontw. Talenten/ top 0,00   

 GTC Marathon                -     

 Kunstrijden                 -   2b Projectgelden ontw. Talenten/ top 0,00             -      

                -                  -     

  Licentiegelden             -      

   Contributie              -      

   Bankrente            250    

 Schoonrijden                -      

 Gewestelijke wedstrijden                -      

 Administratiekosten              250    

 Porto                -      

 Reiskosten           2.000    

 Vergaderkosten           1.750    

 Jubilea                300    

 Website Gewest                450    

 Diversen (medailles, etc)                400    

 Kamer v. Koophandel                100    

 Afdracht KNSB                -      

            5.250           5.250    

Resultaat          (5.000)   

              250            250    



Fusie plan KNSB Oost 

1. Waarom een fusie. 

2. Welke taken heeft het nieuwe gewest. 

3. Hoe geeft het gewest sturing in de sport. 

4. Waar liggen de belangrijkste uitdagingen. 

5. Organisatie 
1. Bestuur 

2. Secties 

6. Financien 

7. Planning formele en juridische fusie 

 



Waarom een fusie 

• Banen centraal-  
• Taken en verantwoordelijkheden op de plaats waar het gebeurt. 

• Natuurijstochten, ijs- en skeelerbanen 

• Geografische situatie  

• Financiën 

• Bestuurlijke slagkracht en omvang secties 

• Noodzaak samenwerking Natuurijs- en kunstijsbaan verenigingen 



Taken nieuw Gewest Oost 

• Vertegenwoordiging op landelijk niveau GVO en Ledenraad en secties 

• Monitoren secties en baanverenigingen 

• Ondersteunen en coördineren secties en baanverenigingen 

 



Hoe geeft het gewest sturing in de sport 

• Thema besprekingen 

• Verbinding leggen tussen verenigingen  

• Verbinding leggen met andere sporten 

• Toezichthouden door informeren en geïnformeerd worden 

• Ingrijpen alleen met ondersteuning in bijzondere situaties 



Waar liggen de uitdagingen 

• Bundelen van krachten 
• Doorstromen van talenten 

• Belangen behartiging 

• Samenwerking natuurijs en (ijs)baan verenigingen 

• Balans breedte en topsport ontwikkeling dicht bij huis 

• Voorkomen versnippering van acties door samenwerking 

• Verbreden 
• Stimuleren van jeugd om te gaan sporten 

• Uitdragen boodschap basis vaardigheden van ieder kind 
• Lopen, fietsen, zwemmen en schaatsen 

 



Organisatie 

• Bestuur 
• 3-5 personen voorzitter, secretaris, penningmeester 

• Verbinders met brede belangstelling voor schaatsen 

• Max 5 vergaderingen incl. jaarvergaderingen 
• Contacten met verenigingen en of secties 

• Secties voor alle disciplines 
• Samenwerking baan tc’s per discipline 

• Kiezen zelf organisatie en taakverdeling 

• Financieel zelfdragend 

• Activiteiten alleen baan / vereniging overstijgend 



Financiën 

• Eigen vermogen samengevoegd tot ongeveer € 150.000 

• Apart fonds talentontwikkeling 
• Ondersteuning nieuwe initiatieven geen reguliere sport activiteiten 

• Voorlopige schatting jaarlijkse kosten van vergaderingen en 
overleggen € 10-15.000 spreiden over 100 verenigingen 

• Inkomsten  
• toeslag op baankaarten of toeslag lidmaatschap KNSB 

• Eerste jaar 2018-2019 financiering uit reserves 



Planning Formele en juridische organisatie 

• Principe akkoord 24 mei Gelderland 2 juni Overijssel 

• GTC’s starten bij aanvang nieuwe seizoen 

• Oprichting baanverenigingen Enschede en Deventer september 2018 

• Juridische oprichting na akkoord  
• statuten  

• HH reglement en  

• uitgewerkt budget,  

• medio seizoen 2018-2019 



10. Rapportage uit de ledenraad 

Toelichting voortgang Theo van der Rijt/ Andre Borst 

Agenda 2 juni 

1. Opening en mededelingen  

          Ter besluitvorming:  

2. Vaststelling van het verslag van de 25e Ledenraad, gehouden op 22 maart 2018  

3. Benoeming lid Tuchtcommissie  

4. Aanpassing nationale wedstrijdreglementen  

5. Jaarplan 2018-2019  

6. Begroting 2018-2019  

 

          Ter informatie:  

7. Opheffing van de Medische Commissie  

8. Stand van zaken evaluatie RTC's/talentontwikkeling  

9. Jaarplanning 2018-2019  

10. Rondvraag  

11. Sluiting a  


