KNSB Gewest Gelderland
Verslag Algemene Ledenvergadering donderdag 24 november 2016 te
Harskamp, aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:
Bestuur Gewest: A. Borst, B. Maatman, F. Heems, G. van Vilsteren
Presentielijst: IJsclub Ruurlo (E. Weernink, G. van der Mast), SSC De Graafchap (J. Wesselius), SSV
Nijkerk ( R. de Vries), Edese IJ.V. (J. Vellinga, T. Verhoeff), NSV (Th. Wegman), IJsclub Dronten (P.
Zwijnenburg, A. Eefting), Ijsclub Lochem (j. Pegge), SV Viking (H. Vermeer), IJSV Hattem (K. Vrijburg,
B. Dekker, B. Oosting), IJsclub Zeewolde (W. Lugtenberg, L. Nigten), DNIJ (H. Kreuwel, M. Schellinger,
H. Veneman), IJsvogels Angeren (W. van Gendt, B. Hoogveld, J. Kuster), STG Elburg (A. Borckink, J.
Brandsen).
GTC Marathon: W. Draaijer, C. van Hooijfonk.
KNSB Cie Natuurijsbanen: D. de Groot, H. Bartels.
KNSB Ledenraad: Th. Van de Rijt.
1. Opening 19.30 uur door Vice-Voorzitter A.Borst. Verhinderd is Voorzitter H. Nijhoff i.v.m. droeve
familieomstandigheden.
2. Agenda blijft ongewijzigd.
3. Ingekomen stukken: Afmeldingen ontvangen van: ST Wageningen, STG Liemers, Ijsvereniging Laag
Soeren, DSO Epe, IJsclub Lelystad, Klarenbeek, Exerceo.
4. Ook recent binnen gekomen: Document van werkgroep Overijssel over Talentontwikkeling Regio
Oost.
Brief van Voorzitter Baanvereniging Deventer (J. Pegge) over actuele problemen ijshuur en financiën.
Binnen het raam van de grote problemen binnen het gewest Overijssel en de beoogde samenwerking
van de beide gewesten, mede door de afwezigheid van H. Nijhoff, wordt toegezegd op korte termijn
met de besturen van de baan vereniging en van het gewest Overijssel contact op te nemen voor
overleg.
5. Verslag van de ALV 26-11-2015: dit verslag staat op de website van het gewest. Opgemerkt wordt
dat bij punt 9: Rooster van aftreden Ledenraad ten onrechte gelezen kan worden dat de drie leden
A.Borst, F.Heems en Th. Van de Rijt allen voor de laatste termijn worden benoemd; dit geldt alleen
voor Th. Van de Rijt.
Verder geen opmerkingen.
Het verslag van de ALV 25-05-2016 komt terug op de voorjaarsvergadering 2017.
6. Jaarverslag van de penningmeester: het verslag en begroting worden ter plekke uitgedeeld en
geprojecteerd.
De penningmeester licht toe dat er een tekort in het Financieel Verslag 2015-2016 is van €12.776. Dit
is voornamelijk veroorzaakt door dat er geen inkomsten vanuit het Bondsbureau waren. Verder was
er een verplichting aangegaan voor een maximale bijdrage aan het RTC Oost, die ook is betaald. Ten
opzichte van de begroting waren de uitgaven voor reiskosten en website hoger. Er zijn meer
reiskosten gemaakt i.v.m. de problematiek van RTC Oost en landelijke vertegenwoordiging. Voor de
website voor een aanpassing om sponsoren voor marathon beter te laten uitkomen.
Het tekort is in de Balans verwerkt. Zorgen zijn er over de dreigende intering op het eigen vermogen.
Optimisme is er omdat binnen de Landelijke Convenantgroep KNSB, waarin alle stakeholders zijn
vertegenwoordigd, afgesproken is dat in het huidige en het komende jaar door de merkenteams
samen €125.000 is ingebracht in aan afzonderlijk fonds voor stimulering van de gewesten.
7. Verslag Financiële Commissie : de financiële commissie, bestaande uit Chris van Hooijdonk en
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 Renger de Vries, Ronald Visschers en als
reserve B. Dekker.
9. Rooster van aftreden bestuur gewest: per eind 2010 zijn de huidige statuten in werking getreden.
Een rooster van aftreden is iet vastgesteld. Daarom is er nu onduidelijkheid de te volgen systematiek.
Bijvoorbeeld of de voorzitter nu dient af te treden of over twee jaar. Voorgesteld wordt de voorzitter
te handhaven, met name ook om zijn betrokkenheid en kennis bij de samenwerking van de gewesten
voort te zetten. Het bestuur verplicht zich om in de ALV voorjaar 2017 met een duidelijk voorstel
voor Rooster van aftreden te komen. Bij acclamatie gaat de vergadering hiermee akkoord.
Rooster van aftreden Ledenraad KNSB: Andre Borst, in 2014 gekozen op de plaats van GJ Wouters,
wordt bij acclamatie van de vergadering gekozen voor een volgende termijn.
10.
20.15 Inleiding Natuurijs – snel, sneller, snelst door Dirk de Groot en Henk Bartels.
Dirk de Groot – Docent Natuurijsmeester en Toertocht organisatie; Voorzitter KNSB Commissie
Natuurijsbanen; voorzitter Ijsclub Baambrugge.
Henk Bartels – lid Commissie Natuurijsbanen – voor Overijssel en Gelderland; lid IJsclub Wierden.
In de boeiende inleiding “Hoe maak je met weinig vorst toch een natuurijsvloer zodat we onze leden
op de natuurijsbanen kunnen blijven binden?” komt een groot aantal punten aan de orde.
Het accent komt te liggen op de ijsvorming op voornamelijk combibanen. Gepleit word t voor
innovatie en uitwisseling van informatie. Boeiende voorbeelden van Haaksbergen,Thialf, Doorn,
Ammerstol en De Lier komen aan de orde.
Voor technische informatie over inline skate banen en ijs worden in het bijzonder genoemd: Johan
Boelen en Romke Fabriek – johanboelen@me.com; romke56@live.nl
22.00 sluiten we een boeiende discussie af.
12. Toewijzing natuurijswedstrijden:
Lange Baan: aanbod van Edesche Ijsverening
Marathon: aanbod Lelystad, Edesche Ijsvereniging. P.m. advies is te handelen naar omstandigheden.
De GTC met natuurijscoördinator kan snel inspelen op de mogelijkheden met eventueel prioriteit op
open water.
13. geen rondvraag en sluiting 22.05 door Vice-Voorzitter.

