
Verslag Algemene Ledenvergadering Gewest Gelderland van de KNSB, op donderdag 22   

november 2018 in het Militair Tehuis Echos Home Baan Zulu te Harskamp.   
 

Aanwezig:  

Herman Nijhoff (erelid) 

Pieter Clausing KNSB Bonds Bureau  

IJsclub Ruurlo – Geert Cornelissen, Gert van de Mast 

SSV Nijkerk - Renger de Vries (GTC MA) 

DNIJ Apeldoorn - Frits Kwak  

Skate en Natuurijsvereniging Heumen - Henk Roelofs 

IJsclub Borculo – Wicher Soek 

NSV – Shorttrack René Zijlstra 

STG Elburg – Johan Bakker, Arie Tuitert 

SC Oldebroek e.o. – Henriet Wardenier 

EIJV – Tijnis Verhoeff 

GTC Marathon – Wim Draaijer, Chris van Hooijdonk (NSV SOM) 

Bestuur a.i. - Andre Borst  (GTC LB), Theo van de Rijt, Gerrit van Vilsteren, GeertJan Wouters 

 

1. Opening 19.40 uur door Voorzitter GeertJan Wouters.  

 

2. Mededelingen: bericht van verhindering van IJsvereniging Laag Soeren, Vol Moed 

Harderwijk eigen ALV, Needse IJsclub, IJsclub Dronten, ST Wageningen.  

 

3. Verslag ALV 24 mei 2018 en Extra ALV 18 september 2018. Staan op website 

www.knsbgelderland.nl  Geen opmerkingen. 

 

4. Benoeming lid Ledenraad (vacature Fons Heems). Het bestuur heeft geen kandidaat 

kunnen vinden. Het bestuur zal advertentie en profielomschrijving op website zetten. 

Tevens zal de uitnodiging te reageren met profiel aan de leden van het gewest worden 

gezonden. Opgemerkt wordt dat aan financiële expertise voorkeur wordt gegeven. Het 

bestuur wordt door vergadering gemachtigd de procedure af te wikkelen. 

 

5. Jaarverslag 2017-2018. De voorzitter heeft de in bijlage opgenomen tekst bij dit verslag 

uitgesproken. 

Rekening en verantwoording.  

De penningmeester reikt de staat van lasten en baten 1 juli 2017- 30 juni 2018 en Balans 

uit. 

Het is gegaan om een totaal van lasten van ruim €5000, die grotendeels uit het eigen 

vermogen zijn betaald.  

De financiële commissie, bestaande uit Wim Draaijer en Renger de Vries, brengt verslag 

uit van onderzoek van de boeken etc. Zij verklaart alles in prima orde te hebben 

bevonden en stelt de vergadering voor de penningmeester en bestuur decharge te 

verlenen. Bij acclamatie wordt decharge verleend. 

Opmerkingen zijn er over het eigen vermogen van ongeveer €90.000 en de eventuele 

inbreng in de fusie. Een punt van bijzondere aandacht. 

Over de post van ongeveer €20.000 Talentontwikkeling Gewest wordt vermeld dat een 

deel nog moet worden besteed (geoormerkt voor Talentontwikkeling). Er wordt dit 

http://www.knsbgelderland.nl/


seizoen weer een bijdrage vanuit de KNSB verwacht; deze heeft een bedrag van €75.000 

op zijn begroting staan. 

De gewesten zijn deels autonoom in de besteding en  leden worden verzocht verzoeken 

voor bijdrage aan Talentontwikkeling in te dienen bij het gewest. 

 

6. Leden financiële commissie: Wim Draaijer is niet meer herkiesbaar. Tot lid van de 

commissie wordt naast Renger de Vries de heer Chris van Hooijdonk gekozen. 

 

7. Presentatie ‘Ontwikkelingen KNSB; Seizoen 2018-2019’ – Pieter Clausing 

Volgens de directeur bestuurder Herman de Haan, benoemd per 1 juli 2018, ook wel 

genoemd De ontwikkelingen in de eerste honderd dagen. 

De videopresentatie is apart bijgevoegd bij dit verslag op de website.  

Samenvattend is er een toon van optimisme. Na 1 juli is er een frisse voortzetting 

gekomen met nieuwe mensen op het Bondsbureau, toetreding van nieuwe sponsors en 

verlenging van bestaande sponsorcontracten, een afronding van het jaar met ‘zwarte’ 

cijfers en een begroting 2018-2019 met een overschot voor toevoeging aan reserves . 

De evaluatie van het RTC beleid is in uitvoering. Aanpassing vanuit het huidige 

beleidsplan is in voorbereiding. 

De positie van sponsoring is verschoven van een vrije besteding door de KNSB naar een 

groot deel dat gelabeld is aan een doel, en een groter accent op talentontwikkeling en 

breedtesport. 

 

8. Stand van zaken fusieproces Gelderland Overijssel. 

Sinds juli sprake van een zekere vertraging. Op 6 december aanstaande komen de 

besturen bij elkaar. Doel is het stappenplan samen uit te werken.  

 

9. Stand van Zaken Secties: 

a. Lange Baan – André Borst maakt melding van coördinerende rol van GTC, participatie 

in de Sectie Lange Baan. Van een Gelderse Selectie omdat aan de verwachting – in de 

zomer nog - dat selectie en deelname aan het landelijke niveau binnen de RTC 

structuur zou zijn, niet is geregeld. De oude situatie van vorig seizoen is gebleven. 

Daardoor is het ‘sprintteam’ komen te zweven voor toegang tot faciliteiten van 

ijstoegang en training.  

Andre Borst levert een schriftelijk verslag 2017-2018 en huidige situatie aan. In 

bijlage opgenomen. 

Een discussie ontstaat over de zorg voor de geringe aanwas van jonge talenten, de 

zorg over de aansluiting van de ‘sub-top’ van talenten. 

Gewezen wordt op de betekenis van skeelerbanen als heel toegankelijk voor 

kinderen en de mogelijkheid dit te verbinden met het schaatsen. Ook wordt gewezen 

op het project IJSTIJD.  

b. Shorttrack – André Zijlstra (NSV) Het gaat goed met de ontwikkeling van het 

Shorttrack. In Regiocups, in Midden en Zuid Nederland wordt geparticipeerd. Dit 

seizoen wordt in Nijmegen op 10 februari een KNSB cup georganiseerd en volgend 

seizoen gaan we voor een Starclass wedstrijd. 

Zorgen zijn er samen met de gemeente Nijmegen over de eisen van veiligheid – de 

noodzaak van nieuwe kussens langs de baan. 

c. Kunstrijden – geen verslag 



d. Marathon – Gerrit van Vilsteren verwijst naar Jaarverslag 2017-2018 op website 

www.knsbgelderland.nl   

In een onzekere context tijdens de zomer door terugtreden van enkele personen uit 

de GTC, trage ontwikkeling van baanverenigingen en rol van de besturen, is er toch 

een programma voor de marathon in Oost – een voortzetting van de kalender van 

vorige jaren – uit de bus gekomen. Dat is de Leisure World Regio Oost, de 

banencompetitie Deventer, Dronten, Enschede, Nijmegen, en worden er in Deventer 

en Enschede elk 2x wedstrijden van de NoordOost gehouden. De GK zijn op 21 

december aanstaande in Dronten. 

In bijlage is de Aanvulling GTC Marathon juni – november 2018 opgenomen. 

e. Natuurijs en Toerschaatsen – Wim Draaijer is na deze uitzonderlijke zomer er haast 

van overtuigd dat na de even uitzonderlijke periode van 22 jaar wachten op een 

‘Elfsteden’, en dat voor een tweede keer na 1963 – 1985, er een strenge winter met 

veel natuurijs zal komen. Zie ook bijlage. 

f. Inline Skate – geen verslag, verzoek ligt bij Bertus Dokter voorzitter van de GTC;  

Theo van de Rijt meldt dat de commissie Toerskaten KNSB een actieplan klaarligt om 

dit seizoen nog het recreatieve skaten te promoten. Dit te koppelen aan 

evenementen om toertochten een impuls te geven. Een goed voorbeeld zijn EIJV dat 

inspeelde op WK en Heumen die clinics op schoolspeelplaatsen gaven – met helmen 

en skates werden bijna 900 kinderen bereikt. 

Chris van Hooijdonk maakt attent op het SOM schaatsen bij NSV. Er zijn 

wedstrijdactiviteiten voor het G-schaatsen in Nederland, Special Olympics nationaal 

en zelfs internationaal. 

 

10. Pauze 21-25 – 21.40 

 

11. Presentatie Project ‘ IJSTIJD ! Samen meer kinderen leren schaatsen’ – Pieter Clausing 

De presentatie is apart bijgevoegd bij dit verslag op de website. 

 

12. Toewijzing natuurijswedstrijden: aanbod en beleid uit vorige seizoenen blijft liggen.  

13. Rondvraag - niemand. 

14. Sluiting 22.15 uur. 

 

        Wijchen 27 november 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knsbgelderland.nl/


Bijlage 

Verslag van het Bestuur Gewest Gelderland 2017-2018 

In een bestuurlijk zeer bewogen jaar, zowel op landelijk als op regionaal niveau, hebben de 

bestuurlijke activiteiten van het gewest Gelderland zich afgespeeld. 

Op landelijk niveau was er sprake van een ‘overgangsjaar’ waarin de nieuwe structuur met 

een Ledenraad, een Raad van Toezicht en een Directeur bestuurder werd ingevoerd. Veel 

energie is vanuit het gewest ingezet in de genoemde bestuurlijke aanpassing. Leden van ons 

bestuur waren actief in het Gewestelijk Voorzitters Overleg en een Klankbordgroep, in de 

Ledenraad en commissies daarvan als Agendacommissie, Auditcommissie, 

Sollicitatiecommissie directeuren. Omgangsvormen en afstemmingen moesten inhoud 

krijgen. Daarbij kwam ook dat de directeur bestuurder interim was voor 1 jaar en dat per juli 

2018 in de persoon van Herman de Haan een opvolger kreeg. Op het Bondsbureau was een 

reorganisatie gaande waarin medewerkers afvielen en de technisch directeur per juli 2018 in 

de persoon va Remy de Wit een opvolger kreeg. 

Samenwerking met het gewest Overijssel met een optie tot samenvoeging is daarnaast ook 

voortdurend aan de orde geweest. Tot aan de zomer van 2018 is in meerdere bijeenkomsten  

een visie tot samenvoeging uitgedragen, aan bijvoorbeeld baanverenigingen (al dan niet in 

oprichting), en aan secties. Dat leidde tot de notitie ‘KNSB GEWEST OOST Fusie KNSB 

Gewesten Gelderland en Overijssel’ (16 mei 2018). Deze is in de ALV Gelderland van 24 mei 

2018 en met enige vertraging volgde Overijssel op  9 juli 2018, als principebesluit vastgesteld 

en aangenomen.  

De voorbereiding van het nieuwe seizoen werd in handen gelegd van baanverenigingen en 

binnen de sectie Marathon daarnaast aan een GTC Oost.  

In de samenstelling van het bestuur is het een hectische toestand geweest. Na het afscheid 

van Herman Nijhoff in november 2017 werd het voorzitterschap toevertrouwd naast het 

penningmeesterschap aan Bas Maatman, Fons Heems werd secretaris. Als gevolg van het 

aanvaarden van een functie op het Bondsbureau trok Bas Maatman zich in mei 2018 terug 

uit het bestuur. In de ALV van 24 mei werd Fons Heems voorzitter en nam Gerrit van 

Vilsteren afscheid van het bestuur. Dramatisch was het plotselinge overlijden van Fons 

Heems op 8 juli. Onze voorzitter, onze motor in het bestuurlijke proces met Overijssel was 

ons ontvallen. 

Een impasse volgde waarin André Borst Vice Voorzitter het enige lid van het bestuur was. Op 

zijn initiatief zijn in de loop van juli-augustus enkele ereleden bereid gevonden toe te treden 

tot het bestuur Gewest Gelderland. Alzo werden in een extra Algemene Ledenvergadering 

op 18 september 2018 in het bestuur ad interim voor een periode van 1 jaar benoemd 

GeertJan Wouters voorzitter, Theo van de Rijt penningmeester, Gerrit van Vilsteren 

secretaris, naast André Borst als vicevoorzitter. Doelstelling is de lopende zaken te 

behartigen en de samenvoeging met Overijssel tot stand te brengen. 

Naast de overheersend droevige gebeurtenis van het verscheiden van Fons Heems zijn er 

ook enkele heuglijke momenten geweest. In de najaarsvergadering van 30 november 2017 



werd Herman Nijhoff tot erelid van het gewest Gelderland benoemd. Dat gebeurde feestelijk 

in de ALV van 24 mei 2018 met Bertus Dokter, Wim Draaijer, Chris van Hooijdonk, Theo van 

de Rijt en Jannes Wolff. De onderscheiding Gouden Speld van de KNSB werd daar aan Gerrit 

van Vilsteren uitgereikt. 

Samenvattend is het jaar 2017-2018 een bijzonder hectisch jaar geweest. Op bestuurlijk 

niveau is landelijk vooruitgang geboekt met optimisme voor de toekomst. Op regionaal 

niveau is vertraging opgetreden. Illustratief is dat de werkgroep NIEUW BESTUUR RTC OOST 

na de presentatie eind november 2017 en verkregen instemming van beide gewestelijke 

besturen verder te gaan met de voorbereiding, daarna tot stilstand is gekomen.  

De motorische kracht in het proces van samenvoeging wordt node gemist. Toch is er 

optimisme de gelegde grondslagen voor samenwerking en samenvoeging verder uit te 

bouwen tot een bevredigend resultaat. 

Harskamp 22 november 2018 

 

Bijlage  

Verslag Gewestelijke Technische Commissie Langebaan Gelderland seizoen 2017-2018. 

 

De GTC Langebaan heeft geen verantwoordelijkheid voor het technisch beleid op de ijsbanen, waar 

de Gelderse clubs trainen en hun wedstrijden rijden. Slechts waar er baan-overstijgende zaken aan 

de orde zijn, komt de GTCL in beeld. 

In de eerste plaats is dit aan de orde bij de gewestelijke wedstrijden. Zo werd er deelgenomen aan de 

Residentiecup in Den Haag en de Kardingebokaal  in Groningen. Bij de Residentiecup (A-junioren) 

waren er individueel goede uitslagen, maar werd Gelderland 7e in de einduitslag. Bij de 

Kardingebokaal kwamen de B- en C-junioren en A-pupillen aan de start en was Gelderland goed voor 

een 5e plaats. 

Verder vertegenwoordigt de GTC Langebaan de Gelderse clubs bij de Sectie Langebaan van de KNSB. 

Daar wordt de wedstrijdkalender bepaald en de reglementen voor de selectie voor nationale en 

internationale wedstrijden.  

In het seizoen 2017-2018 was de Gelderse Selectie Langebaan succesvol in de afvaardiging naar de 

landelijke en internationale wedstrijden. Op alle Holland Cups voor Senioren en alle nationale  

plaatsingswedstrijden voor junioren kwamen Gelderse rijders aan de start. In het bijzonder reed Elisa 

Dul alle World Cups voor Junioren en was zij ook zeer succesvol op het WK voor Junioren in Salt Lake 

City. In de eindrangschikking werd zij 3e. Mika van Essen reed in Innsbruck ook een World Cup voor 

Junioren en op het NK Sprint A-junioren werd hij 2e. Bij de B-junioren werd Sebas Diniz 2e op het NK 

Sprint.  

  



Bijlage 

AANVULLING Verslag GTC Marathon 2017-2018, periode juni tot november 2018. 

Opgemerkt wordt dat het Jaarverslag 2017-2018 Marathon niet in de ALV van 24 mei 2018 

aan de orde is geweest. Het is wel op de website knsbgelderland.nl geplaatst. 

In het voorjaar was sprake van een moeizame situatie in de afronding van het seizoen en de 

voorbereiding van het seizoen 2018-2019. 

Er was onduidelijkheid over opvolging in en samenstelling van de GTC. Uiteindelijk kwamen 

er nieuwe mensen in de GTC Oost in oprichting. In juni werden de toetreding van Koeno 

Mulder Voorzitter, Renger de Vries wedstrijdsecretaris en Homme Kleine BCP Dronten 

bekend. 

In nauw contact met de gewestbesturen en de baanverenigingen kwam een programma van 

Leisure World Regio Oost uit de bus. Dat gold ook voor een Gewestelijk Kampioenschap op 

21 december 2018 te Dronten. In de kalender is rekening gehouden met toen bekende 

voorlopige data van NoordOost (vergadering Leeuwarden 19-03-2018). Lang is onduidelijk 

gebleven of de banen Deventer en Enschede deel zouden nemen aan NoordOost. 

Vertegenwoordiging in het landelijke Sectiebestuur vond plaats via Laurens Achterkamp en 

Renger de Vries. Aan een onwerkbare problematische situatie in de sectie marathon is 

uiteindelijk per oktober 2018 een eind gekomen met de benoeming van een nieuw 

Sectiebestuur, een nieuwe Scheidsrechtercommissie a.i. en medewerker disciplinemanager. 

Wijchen, 15 november 2018. 

 

Bijlage 

Commissie Toer Schaatsen 

Seizoen 2018-2019 

Deze zomer 2018 hebben we weer gehad dat in de meer dan honderd jaar lange registratie 

van het weer niet is voorgekomen. De warmte en droogte van deze zomer was niet te 

geloven. 

Als dit ongeloof ook in de winter mogelijk wordt, dan kunnen we wellicht tochten op ijs 

houden waarnaar we zo verlangen. Zelfs, het is al weer 22 jaar geleden sinds 1997 en dat is 

al weer de tweede keer na de periode 1963-1985, de tocht waar we zo naar uitzien. 

Wie weet? 

Heerde 3 november 2018 - Wim Draaijer 

 

 

 


