
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering Gewest Gelderland 21 november 2019 te 

Harskamp.  

 

Aanwezig: Bas Maatman KNSB, Rein Berger en Rieks Poelman Sectie Natuurijs 

KNSB, Herman Nijhoff erelid Gewest 

Jan Vellinga Edese IJsvereniging, Erik Weernink en Gert van de Mast ijsclub 

Ruurlo, Piet Zwijnenburg en Albert Eefting ijsclub Dronten, René Zijlstra 

Shorttrack en NSV, Martijn Boer NSV, Chris van Hooijdonk Erelid en GTC Ma, 

Wim Draaijer Erelid en GTC Ma en Natuurijs, Renger de Vries SSV Nijkerk en 

GTC Ma, Bert van de Vegte GTC Ma 

André Borst, Theo van de Rijt, Gerrit van Vilsteren, GeertJan Wouters Bestuur 

Gewest Gelderland 

 

Afmelding: DSO Epe, IJsvereniging Laag Soeren, SC Oldebroek, Winterswijkse 

ijsvereniging, ST Wageningen, Dodewaardse ijsclub, STG Exerceo, DNIJ 

Apeldoorn 

 

1.  Opening 19.40 door voorzitter GeertJan Wouters 

2.  Mededelingen; aan agenda toegevoegd na 9 - Informatie KNSB door Bas 

Maatman 

Opsomming afmeldingen 

 

3.Verslag ALV 23 mei 2019; ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van: standpunt t.a.v. regionale indeling RTC is ongewijzigd – 

Baanvereniging Nijmegen hoort bij RTC Midden. 

 

4. Benoeming lid Ledenraad; André Borst wordt voor 3e termijn 2019 – 2022 

herbenoemd.  

 

5. Jaarverslag bestuur; Voorzitter vat enkele punten samen uit het verslag dat op de 

website wordt geplaatst. Onder andere – overleg met BGP inzake RTC en concept 

samenwerkingsovereenkomst met gewest, subsidie voor kussens voor shortrack op 

Triavium, postuum toekenning KNSB Fons Heems als Lid van Verdienste. 



 
 

Toelichting door Herman Nijhoff, voorzitter Stichting Steunfonds Schaatssport 

Gelderland. Dit heeft tot doel zeer talentvolle jongeren te steunen en faciliteiten ten 

dienste van jongeren in alle schaatsdisciplines. Maximaal drie keer een uitkering 

van 500 euro per persoon, eenmalig van 1000 euro voor faciliteiten. 

Vorig seizoen is bijdrage geleverd aan Marit van Beijnum EIJV voor Jeugd 

Olympische Spelen 2018 in Argentinië. 

Rekening en verantwoording penningmeester. Overzicht 2018-2019 wordt 

uitgereikt en toegelicht. Het beeld is er een van ruime reserves en voornamelijk 

uitgaven voor bestuursactiviteiten.  

 

6. Financieel verslag over 2019 wordt behandeld en Verslag financiële commissie 

(Renger de Vries, Chris van Hooijdonk); Controle en inspectie van boeken heeft 

plaatsgevonden voorafgaand aan de vergadering. Het geheel maakt een 

betrouwbare en verzorgde indruk. Voorgesteld wordt de penningmeester te 

dechargeren voor de periode 2018-2019 en financieel verslag over 2019 vast te 

stellen. Vergadering neemt advies over. 

 

7. Benoeming nieuwe financiële commissie; Chris van Hooijdonk, Bert van de 

Vegte 

 

Begroting 2019-2020 wordt ter plaatse uitgedeeld. Vanuit KNSB is circa 19.000 

euro te verwachten voor Projecten Talentontwikkeling , volgens een voorstel dat in 

Gemeenschappelijk Voorzitters Overleg ( voorstel HenkVeneman, Tijmen de Bree) 

is vastgesteld. Verantwoording van de besteding daarvan moet via het gewestelijk 

bestuur. 

Voor het overige komen de uitgaven voornamelijk ten laste van de reserves; 

fusiekosten worden in de fusie ingebracht. 

Begroting wordt vastgesteld. 

 

8.Fusie Gewest Overijssel en Gewest Gelderland; vertraging in het proces is het 

beeld van het afgelopen jaar. Dit is toe te schrijven aan tekort aan tijd van de 

bestuurders en tijd nodig voor de definitieve instelling van functionerende 

baanverenigingen in Deventer en Enschede. 



 
 

Er is nu weer beweging in het proces. Aanstaande 28 november een bijeenkomst 

van beide besturen en uitgenodigde betrokkenen om onder begeleiding te spreken 

over missie en doel van het nieuwe gewest, over werving nieuwe bestuursleden. 

Vertrouwen is er over afronding in dit seizoen. 

 

9.Stand van zaken Secties en Commissies, verslagen, beleidsplannen en 

begrotingen 

a. Langebaan; GTC is in wording en is vertegenwoordigd in voorzittersoverleg 

GTC’s en Sectiebestuur. Plannen zijn vastgesteld voor Oostelijke 

kampioenschappen, deelnemers van de vier ijsbanen in Oost. Op zondag 15-12- 

17.30 Enschede Pupillen B en A; op zaterdag 21-12 17.30 Deventer Junioren C en 

B; op vrijdag 27-12 Deventer 7.30 Pupillen F, E, D, C 

Nijmegen heeft plannen voor MassStart ontwikkeld. 

Verder is er participatie in NoordOost competitie. Aanstaande weekend in World 

Cup Junioren te Enschede (10.00 – 16.00uur) 

b. Shorttrack; seizoen loopt. Nieuwe kussens zijn in gebruik. In februari komt 

KNSB cup wedstrijd in Nijmegen. Ambitie volgend seizoen een internationale 

wedstrijd. 

Aandachtspunt is afstemming verenigingen en RTC’s. Er is zowel deelname in 

RTC Dordrecht als RTC Midden vanuit Nijmegen, en RTC Noord vanuit 

Enschede. 

c. Kunstrijden; niet aanwezig. Het gaat om een bloeiende tak binnen NSV. 

d. Marathon; GTC Oost functioneert. Samenstelling: Koeno Mulder Voorzitter, 

Laurens Achterkamp, lid en lid Sectiebestuur, Renger de Vries competitie LWRO, 

Bert van de Vegte systeembeheer, Chris van Hooijdonk penningmeester (Gld), 

Baancontactpersonen.  

Competitie LWRO al twee wedstrijden geweest. Positief gelijke aantal deelnemers 

als vorig seizoen. Het is jammer dat Dronten dit seizoen niet meedoet, is wel 

hoofdsponsor gebleven. Jeugdmarathons zijn begonnen in Deventer en Enschede 

met toename in belangstelling. 

Betreurd wordt dat er geen ijs is gevonden voor een GK Marathon voor senioren. 

Voor de Jeugd staat 10-01-2020 Enschede gepland. 

Er is al landelijke wedstrijd KNSB Cup in Deventer geweest en vandaag start 

Trachitol vierdaagse in Enschede. 



 
 

d. Schoonrijden; niet aanwezig 

e. Natuurijs en toerschaatsen; informatie wordt geactualiseerd door Sectie 

Natuurijs. 

f. Inline Skate; aandacht goede plek te geven in fusie Oost. Veranderingen in 

Sectiebestuur en nieuwe disciplinemanager reden tot optimisme. Volgend jaar staat 

NK Marathon gepland te Otterlo. 

 

10. Presentatie Bas Maatman KNSB ‘Samen voor Schaatsen’ 

Boeiende informatie over aandacht voor en participatie in schaatsen. 

 

Pauze 20.50 – 21.05 uur  

 

11. Presentatie met discussie:  Rieks Poelman – Wat doet de Sectie Natuurijs 

KNSB voor natuurijsverenigingen? 

 

Rondvraag; Bert van de Vegte vraagt aandacht van KNSB voor ontwikkeling (ook) 

voor Marathon van centraal systeem. Bas Maatman neemt dit mee. 

Jan Vellinga vraagt aandacht voor het dragen van helm, ook bij verenigingen en 

recreatieschaatsen. 

Jan Vellinga biedt aan beschikbaarheid Edese IJV voor GK natuurijs. 

 

12.Sluiting 22.15uur. 

 


