KNSB Gewest Gelderland
Verslag Algemene Ledenvergadering donderdag 26 november 2015 te
Harskamp, aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:
Bestuur Gewest: H. Nijhoff, B. Maatman, F. Heems, A. Borst, G. van Vilsteren
Presentielijst: IJsclub Ruurlo (G. Cornelissen, G. van der Mast), SSV Nijkerk (H. Klok, R. de Vries),
Edese IJ.V. (R. Visschers, T. Verhoeff), NSV (F. Maarse, Th. Wegman), IJsclub Dronten (P. Zwijneburg,
A. Eefting), IJsclub Roowinkel (B. Koeleman, T. Eggink, T. Klein Nagelvoort).
GTC Marathon: W. Draaijer, C. van Hooijfonk.
Baanvereniging Gelderse Poort: K. Berghuis.
KNSB: GJ. Wouetrs (Algemeen Bestuur), Th. Van de Rijt (lid Ledenraad), Jojanneke de Waal
(Bondsbureau)
1.
Opening 19.35 uur door voorzitter.
2.
vaststellen agenda: aan agenda toegevoegd ‘huldiging’.
3.
ingekomen stukken: enkele afmeldingen, verder geen.
4.
mededelingen: afmeldingen.
5.
verslag van de ALV 2014: de combinatie voorzitter-secretaris is te ingewikkeld om een
verslag te maken. Er wordt naarstig gezocht naar iemand die het secretariaat op zich wil nemen.
Leden worden uitgenodigd ook te zoeken.
6.
jaarverslag van de penningmeester: het verslag en begroting worden ter plekke
geprojecteerd. Vermenigvuldiging in natura is mislukt. Toegezegd wordt deze documenten op de
website van het gewest te plaatsen.
De penningmeester licht toe dat er een tekort in het Financieel Verslag 2014-2015 is van circa 6000
euro. Dit is voornamelijk veroorzaakt door ernstig dalende inkomsten vanuit het Bondsbureau.
Verder was er een overschrijding van GTC LangeBaan met ongeveer 3000 euro, mede door
afschrijving van de kleding. Bovendien waren er meer reiskosten rondom de oprichting van de RTC
Oost.
Het tekort is in de Balans verwerkt. Zorgen zijn er over de dreigend snelle intering op het eigen
vermogen.
7.
verslag Financiële Commissie : de financiële commissie, bestaande uit Renger de Vries, Chris
van Hooijdonk, Theo Wegman, brengt verslag uit en beveelt de vergadering aan penningmester en
bestuur décharge te verlenen. Dit gebeurt bij acclamatie.
8.
benoemen Financiële Commissie: benoemd worden Chris van Hooijdonk, Theo Wegman,
Ronald Visschers.
9.
rooster van aftreden vertegenwoordigers ledenraad KNSB: leden zijn A. Borst, Th. Van de
Rijt en F.Heems wordt benoemd voor zijn laatste termijn.
9-B. Bert Koeleman van Ijssportvereniging Roowinkel uit Laren is door het bestuur benoemd tot Lid
van Verdienste van het Gewest; hem worden de speld en oorkonde door de voorzitter uitgereikt.
10.
korte inleiding thema financiering schaats- en inline sport door voorzitter en Jojanneke de
Waal van het Bondsbureau KNSB (doelgroepmanager verenigingen).
Zij licht toe hoe er gewerkt wordt aan voorstellen (4 pakketten) voor de leden (verenigingen). Het is
met name van belang om natuurijsverenigingen binnen het verband van de KNSB te hebben en te
behouden. Diensten op maat is het uitgangspunt. De voorstellen gaan op korte termijn in de
besluitvorming (Algemeen Bestuur, Ledenraad). Voorlichting etc. aan de geesten en verenigingen zal
opgepakt worden voor de invoering in 2016-2017.
12.
Discussie

Interessante discussies worden gevoerd over sponsoring, ook voor natuurijsverenigingen, over
betekenis gewest voor de toekomst.
Het bestuur zal de discussie met betrekking tot natuurijsverenigingen en met betrekking tot relatie
met kunstijs voortzetten.
13.
Toewijzing natuurijswedstrijden: advies is te handelen naar omstandigheden. Voor
Marathon staat er nog de bereidheid van STG Lelystad en van Edese IJsvereniging. De GTC met
natuurijscoördinator kan snel inspelen op de mogelijkheden.
14.
Rondvraag:
Aan het bestuur wordt voordracht voor een Lid van Verdienste gedaan. Het bestuur zal dit
behandelen in haar volgende vergadering op 02-12-2015.
Schaats- en Skeelervereniging Nijkerk meldt geen uitnodiging per mail voor de ALV te hebben
ontvangen.
Attentie wordt gevraagd voor de vraag Hoe natuurijsverenigingen die als lid afgezegd hebben, weer
aan te trekken in KNSB verband.
15.
Sluiting: 21.35 uur door voorzitter.

