Verslag van het Bestuur Gewest Gelderland 2018-2019
In de extra Algemene Ledenvergadering van 18 september 2018 is het huidige bestuur
benoemd. Het bestuur stelde zich als taak ad interim op te treden met als doelstellingen de
fusie met het gewest Overijssel tot stand te brengen en in dezelfde tijd de lopende zaken te
behartigen.
De fusie is in alle vergaderingen voortdurend aandachtspunt geweest. Teleurstellend was
dat het proces vanuit onze verwachtingen vertraging is opgetreden. Dat is grotendeels te
verklaren door een tekort aan direct contact tussen beide besturen. Illustratief is dat slechts
twee keer voltallig tussen beide is vergaderd; op 06-12-2018 en op 01-10-2019. In het
gewest Overijssel diende eerst de instelling van functionerende baanverenigingen in
Deventer en Enschede te geschieden. Daarnaast speelde gebrek aan tijd en te grote
belasting van de gewestelijke bestuurders. Er is wel voortdurend aandacht gevraagd op het
landelijk niveau voor de aspecten van vertegenwoordiging in Ledenraad, van uitnodigingen
voor landelijke wedstrijden en van de bestuurlijke financiering van de gewesten na de fusie
van beide gewesten tot Gewest Oost.
Binnen het gewestelijke kader is nauw contact gezocht met de Baanvereniging Gelderse
Poort. Er is deelgenomen aan de vergaderingen van de BGP met focus op de fusie. Samen is
overleg gevoerd met de Technisch Directeur KNSB over het proces RTC op weg naar 2022
(14-05-2019).
Bestuurlijk is op landelijk niveau actief geparticipeerd in het Gewestelijk Voorzitters Overleg,
het orgaan dat zich ontwikkelt tot de expertgroep. In de Ledenraad is met de benoeming van
Jan Vellenga in mei 2019 de vertegenwoordiging van het gewest weer op de sterkte van 3
personen gekomen.
Binnen het regionale kader is gewerkt aan de herformulering van de statuten van de
Stichting Steunfonds Schaatssport Gelderland en de benoeming van de bestuursleden H.
Nijhoff en G. van Vilsteren (13-02-2019).
De voorbereiding van het seizoen 2019-2020 is bij de Lange Baan in handen van de GTC Oost
i.o. met leden van beide gewesten, te weten Lotte van Weert, Tijnis Verhoeff, André Borst
en Henk Veneman. Bij marathon is er al sprake van GTC Oost.
Informatief overleg vond plaats (08-07-2019) met Henk Veneman over de huidige regionale
situatie m.b.t. RTC en het proces RTC op weg naar 2022.
Het bestuur is 13 keer bij elkaar in vergadering geweest. Enkele keren werd dit
gecombineerd met gasten. Zo was er overleg met P. Clausing over verwachtingen die gewest
en Bondsbureau van elkaar hebben (13-12-2018), met H. Nijhoff over de Stichting
Steunfonds Schaatsport Gelderland (08-01-2019), was er kennismakingsuitwisseling met de
heer T. Lekkerkerker van de Raad van Toezicht (06-03-2019).

Veel aandacht is nodig geweest over verwarring en mogelijke misverstanden inzake ijshuur
voor training sprintteam Oost en Gelderse selectie in de afgelopen seizoenen. Dit is voor het
gewest tot tevredenheid afgesloten.
Het bestuur heeft toch uit beperkte inkomsten vanuit het landelijke kader op kleine schaal
stimulerend kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van jeugdactiviteiten. Dat was een
bijdrage voor de aanschaf van combinoren voor kennismaking van jeugd met het schaatsen
(€500), voor de aanschaf van proeflesschaatsen en plyoboxen voor kunstrijden (€800), voor
de cursus opleiding jury 50% (€480).
Een wezenlijke gewestelijke bijdrage is geleverd in een overeenkomst van samenwerking
met de gemeente Nijmegen, sectie Shortrack KNSB en NSV ten behoeve van de aanschaf van
kussens voor Short Track. De kussens voldoen aan de eisen van ISU waardoor wedstrijden
van alle niveaus op Triavium mogelijk worden (€5000).
We sluiten af met de vermelding aanwezig te zijn geweest op 29-12-2018 te Heerenveen bij
een intieme plechtigheid van de KNSB. Daarin werd postuum het lidmaatschap van
verdienste van de KNSB toegekend aan wijlen Fons Heems. De oorkonde en bijhorende
bloemen en rechten werden uitgereikt aan de familie.
Samenvattend is het jaar 2018-2019 een bijzonder jaar geweest. Op bestuurlijk niveau is
landelijk vooruitgang geboekt met optimisme voor de toekomst. Op regionaal niveau is
vertraging opgetreden. Toch is er optimisme de gelegde grondslagen voor samenwerking en
samenvoeging verder uit te bouwen tot een bevredigend resultaat.
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