
 
 

Verslag (Extra) Algemene Ledenvergadering Gewest Gelderland van de KNSB,  

 
Dinsdag 18 september 2018 in het Militair Tehuis Echos Home Baan Zulu te Harskamp.   

Aanwezig: Herman Njhoff erelid en voorzitter gewest NHU, GVO; Bas Maatman KNSB 

IJsclub Ruurlo Evert Wezinkhof, IJsclub Dronten Piet Zwijnenberg Piet Bleeker, SV Viking 

Harderwijk Herman Vermeer, STW Wageningen Judy Hause Michiel Hoefsloot, NSSSV 

Lacrustris Jeanne Boenink Tom Koster, STG Exerceo Willem Stol, SSV Nijkerk Renger de 

Vries, DNIJ H. van de Kolk Frits Kwak, SkatNIJ Heumen Henk Roelofs, IJsclub Wijchen Erna 

van Vilsteren 

Bestuur a.i. Gewest Andre Borst Vice Voorzitter, Theo van de Rijt, Gerrit van Vilsteren, 

GeertJan Wouters 

 

1. Opening 19.45 uur. Andre Borst licht toe dat de noodzaak en aanleiding van deze extra 

vergadering zijn het plotselinge overlijden van Fons Heems, die in de ALV van 24 mei tot 

voorzitter van het gewest was benoemd. Hij memoreert de betekenis van Fons Heems 

voor de schaatssport in ons gewest en in de laatste jaren ook op nationaal niveau. De 

vergadering neemt 1 minuut stilte ter nagedachtenis in acht. 

 

2.  Mededelingen; bericht van verhindering Edese IJsvereniging. 

 

3.  Benoeming bestuur. Voorstel is te benoemen tot bestuursleden van het gewest met de 

volgende functieverdeling: Theo van de Rijt penningmeester, Gerrit van Vilsteren 

secretaris, GeertJan Wouters voorzitter. 

Zij hebben in overleg zich bereid verklaard de benoeming voor 1 jaar te aanvaarden en 

stellen zich ten doel de lopende zaken te handelen en het proces van fusie met het gewest 

Overijssel per juli 2019 af te ronden. 

Er zijn geen andere kandidaten aangemeld. 

De vergadering gaat bij acclamatie accoord. 

 

4. Stand van zaken fusieproces Gelderland Overijssel; beide oud-voorzitters van het gewest Bas 

Maatman en Herman Nijhoff worden uitgenodigd in de discussie bij te dragen. 

Urgent wordt gevoeld om zo spoedig mogelijk met het bestuur van Overijssel in overleg 

bijeen te komen. Jammerlijk is dit de afgelopen weken door vakantie etc. niet gelukt. 

In Overijssel is in de ALV van 9 juli het principebesluit genomen tot fusie. Doel was om 

per 1 september beide baanverenigingen in Deventer en Enschede feitelijk opgericht te 

hebben. Dat is nog niet gelukt. 



 
 

Essentiele punten van aandacht zijn de volgende drie: 

 Stemverhouding in de vertegenwoordigende landelijke organen; bijvoorbeeld 

Ledenraad. Er wordt op landelijk niveau aan gewerkt; een commissie wordt ingesteld 

om per november met voorstel(len) te komen en invoering per 2019 te bereiken. 

Getracht zal worden dat uit het Gewestelijk VoorzittersOverleg Herman Nijhoff en 

GeertJan Wouters in deze commissie komen. 

 Afspraken te hebben over de aantallen plaatsen in selecties vanuit beide gewesten 

 Regeling van de bestuurskosten vanuit beide gewesten. 

Uitgangspunten in de besprekingen zijn: 

 Gestreefd wordt naar het zogenaamde model Nijmegen waarin alle 

verantwoordelijkheid voor activiteiten (kosten) bij de baanverenigingen wordt gelegd. 

 Er binnen het gewest steeds 1 technische commissie per discipline is. 

Financiën zijn globaal besproken. Uit beide gewesten wordt uit eigen vermogen een gelijke 

bijdrage ingebracht.  

 

5. Ledenraad KNSB 22 september 2018. 

Er is veel spanning weggevallen.  

Door toetreding van nieuwe sponsoren is de vastgestelde begroting 2018-2019 als zeer 

betrouwbaar in te schatten. Er zal een positief saldo ontstaan dat het eigen vermogen 

richting 3 miljoen kan brengen. 

De begroting is nu ongeveer 13 miljoen. In vergelijking met het verleden is dit ongeveer 4 

miljoen lager. Het lijkt dat het proces van bezuiniging nu tot rust komt. 

De rol van gewesten in deze bezuiniging is geweest dat een bijdrage van circa 800.000 

jaarlijks tot nulpunt werd gevoerd; in de afgelopen twee jaren kwam dit terug tot circa 

100.000 en in de begroting 2018-2019 staat 75.000 vermeld. Een bijdrage vanuit 

merkenteams is nog niet duidelijk.  Deze bijdragen voor Talentontwikkeling zijn een 

voortdurend punt van gesprek in het GVO.  

Meer aandacht zou ook vanuit Ledenraad wenselijk zijn. 

Herman Nijhoff  verzoekt gewest aandacht te besteden aan de (landelijk) vacatures door het 

wegvallen van Fons Heems. 

Dit is een aandachtspunt voor ALV najaar 2018. 

 

6. Rondvraag. Het nieuw benoemde bestuur is ervoor 1 jaar, wat daarna? We nemen aan dat in de 



 
 

afronding van de fusie de benoeming van een nieuw bestuur behoort. T.z.t. worden 

kandidaten gezocht en voorgedragen. 

Henk Roelofs vraagt naar positie Inline Skaten. Gelderland en Overijssel werken al samen 

in 1 GTC Inline Skaten onder voorzitterschap van Bertus Dokter. 

Theo van de Rijt meldt dat op landelijk niveau een Commissie Recreatief Skaten in de 

steigers staat. Dit is een groep van voornamelijk ideeënvorming die binnenkort naar 

buiten komt. Speerpunten van aandacht zijn Jeugd (project IJstijd), Groot Evenement 

toerskaten jaarlijks, regionale bijeenkomsten verenigingen. 

 

7. Sluiting 20.15 uur. 

 

Wijchen 19 september 2018 


