Verslag Algemene ledenraadvergadering 24 mei 2018
KNSB Gewest Gelderland
Aanwezig: Herman Nijhoff erelid, Bas Maatman ex -voorzitter, Theo van der Rijt Ledenraad
KNSB, Jaap Starkenburg voorzitter Gewest Overijssel, Laurens Achterkamp GTC Ma
Overijssel,
Sam Schurink, Arnold Peek STG Elburg, Hans Timmerman NSV short track, Willem Stol STG
Exerceo, IJsbrand Graafsma AIJC Thialff, Gert van der Mast, Evert Wozinkhof ijsclub Ruurlo,
Wicher Soek ijsclub Borculo, Albert Bleijenberg, Piet Zwijnenburg ijsclub Dronten, Renger de
Vries SSVN Nijkerk, Tijnis Verhoeff, Jan Vellinga Edesche Ijsvereniging, Richter Loeffering
ijsclub Doetinchem, Erna van Vilsteren ijsclub Wijchen,
André Borst, Fons Heems, Gerrit van Vilsteren Bestuur gewest Gelderland.
Wim Draaijer, Chris van Hooijdonk, Bert van de Vegte GTC Marathon Gelderland
Afmelding: ijsvereniging Laag Soeren, ijsclub Biddinghuizen, ST Wageningen, ijsclub Hattem,
Geert Jan Wouters erelid
• Opening 19.30 uur door Vice Voorzitter A. Borst. Hij heet allen welkom en
stelt als eerste punt aan de orde:
•

Benoeming nieuwe voorzitter Gewest Gelderland
In verband met de benoeming van Bas Maatman tot financieel controller van
de KNSB in Utrecht is Bas per direct gestopt met zijn functie als voorzitter van
ons Gewest. Het voorstel is nu om Fons Heems te benoemen als voorzitter a.i.
tot de fusie met Overijssel. Voor een periode van maximaal 1 jaar.
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord en daarna neemt Fons Heems de
leiding van de vergadering over.
Hij verwelkomt speciaal als gast Jaap Starkenburg voorzitter Overijssel, Ton
Lekkerkerk lid Raad van Toezicht KNSB, de ereleden Gerrit van Vilsteren en
Herman Nijhoff.

Vervolgens vermeldt hij het overlijden op 20 april jongstleden van ons erelid
Frans Maarse, oprichter van NSV en jarenland bestuurslid van het gewest.
De vergadering herdenkt hem in een korte stilte.
Vervolgens wordt aandacht geschonken aan het afscheid van Bas Maatman
en Gerrit v Vilsteren uit het Bestuur van het Gewest Gelderland. Beiden
ontvangen mooie woorden, bloemen en speciale drank.
•

Ingekomen stukken.
Agenda ledenraad wordt besproken tijdens vast agenda punt na de pauze.

•

Verslag van de ALV 2017 30 November. Met de opmerking dat ijsclub
Dronten aan de lijst van aanwezigheid moet worden toegevoegd, verder
ongewijzigd vastgesteld.

•

Begroting 2018-2019
Bas Maatman licht toe dat er geen inkomsten zijn en toch uitgaven moeten

worden gemaakt om het bestuur te kunnen laten functioneren. Dat houdt interen
op het eigen vermogen in. Officieel is akkoord van de ALV nodig, hetgeen bij
acclamatie gebeurt.
•

Voorstel tot fusie van KNSB-gewesten Gelderland en Overijssel
Fons Heems licht de bij de agenda gevoegde notitie KNSB GEWEST OOST
(versie 15 mei 2018) aan de hand van sheets toe. De sheets zijn bij dit verslag
gevoegd.
Naar aanleiding van de presentatie kwamen in de discussie de volgende

toelichtingen aan de orde:
•

Het uitgangspunt in de fusie is ‘Banen centraal’, beleid dat thans in heel
Nederland speelt.

•

De uitvoering en het beleid ten aanzien van activiteiten komen te liggen bij
baanverenigingen

en

secties

(GTC’s);

het

gewestbestuur

kan

ondersteunend zijn, met name bij het leggen van contacten.
•

Het gewestbestuur speelt een verbindende rol naar het bondsbureau, naar
andere sporten en naar de overheid.

•

Beide gewesten brengen een nagenoeg gelijk bedrag aan kapitaal in,
samen ongeveer €150.000. Wat er eventueel resteert van het eigen
vermogen plus reeds gealloceerde gelden voor talentontwikkeling en
specifieke projecten, wordt door het gewest Gelderland ingebracht in de
huidige Stichting Trainingsfonds. Verenigingen kunnen daar verzoeken
indienen voor ondersteuning talentontwikkeling. Projecten en aanvragen
die nu al zijn toegekend, zijn een bijdrage aan baanuitrusting Short track
Nijmegen (€5000) en software trainingsondersteuning Gelderse Poort
(€500). Het bestuur van de stichting zal bestaan uit de ereleden Herman
Nijhoff en Gerrit van Vilsteren.

•

Een goede regeling van de relatie met de KNSB is een voorwaarde voor
de definitieve ingang (statutair) van de fusie.

Vertegenwoordiging naar

evenredigheid zal uitgangspunt moeten zijn.
•

Op vraag van ijsclub Viking hoe landelijke wedstrijden worden geregeld, is
het antwoord dat het Sectiebestuur LangeBaan werkt aan een regeling
voor selectie deelname.

De vergadering gaat bij acclamatie akkoord het proces tot fusie, zoals geschetst,
voort te zetten.
Decoraties

Het bestuur krijgt op haar verzoek van de vergadering het mandaat na de pauze een
aantal toekenningen van Erelid van het gewest Gelderland uit te voeren.

20.30 Pauze
20.50 Heropening vergadering met speciaal welkom gasten sectie marathon en
Ton Lekkerkerker, lid Raad van Toezicht KNSB.
Voorzitter deelt mee dat de statutair verplichte agendapunten van de ALV, de
Technische Voorjaarsvergadering, ‘beleidsplannen en begrotingen van de GTC’s’
door de situatie waarin we verkeren in de Najaarsvergadering aan de orde worden
gesteld.
•

Rapportage uit de ledenraad en bespreking agenda 2 juni
André Borst licht de nieuwe structuur van de KNSB toe. De organisatie wordt
geleid door de Directeur Bestuurder, die het Bondsbureau aanstuurt. De
directeur staat in directe relatie met de Raad van Toezicht, die benoemd is
door de Ledenraad. De leden van de Raad van Toezicht zijn in de praktijk ook
bezig

met

bezoeken

van

vergaderingen

etc.,

soms

binnen

eigen

aandachtsgebieden.
De Ledenraad is voortdurend bezig geweest met de invoering van de nieuwe
structuur, haar werkwijze en met de financiën. Werkwijze en doel van haar
functioneren is gericht op consent. Een besparing van ongeveer 1,5 miljoen is
aangebracht.
Belangrijke punten van aandacht die ook door overbelasting van het
Bondsbureau nog niet zijn afgerond, zijn:
•

Een actieplan naar natuurijsverenigingen,

•

Een nieuwe regeling van (stem-)verhoudingen in de vertegenwoordigende
organen van de KNSB,

•
•

Evaluatie van Talentontwikkeling, evaluatie van de RTC’s.

Decoraties KNSB Gelderland

De Verenigingsbeker 2017 wordt door het bestuur toegekend aan de
Skeelerclub Oost Veluwe te Heerde. De club heeft een status en betekenis aan het
skeeleren en inline skaten gegeven die ongekend en onovertroffen is. Er is een
accommodatie tot stand gebracht van topniveau. Het ultieme bewijs wordt thans
weer geleverd met de uitvoering van het Wereld Kampioenschap Inline Speed
Skating van 1 tot en met 8 juli aanstaande.
Door omstandigheden is de beker niet ter plaatse. Fons Heems belooft onder het
uitreiken van bloemen aan de voorzitter van Skeelerclub in juli de beker met
aangepaste inscriptie, en bijbehorende plaquette te zullen overhandigen.
Aansluitend verklaart Fons Heems de bestuursleden van de Skeelerclub Oost
Veluwe

Bertus

Dokter

en

Jannes

Wolff,

respectievelijk

voorzitter

en

penningmeester gedurende alle jaren namens de ALV tot ereleden van het gewest
Gelderland. Fons Heems reikt hen de oorkonde, draagspeld en bloemen uit.
Vervolgens heeft Gerrit van Vilsteren de eer om het algemeen bestuurslid van de
Skeelerclub Oost Veluwe, Wim Draaijer, mede op grond van zijn inzet en
betrokkenheid bij het marathonschaatsen tot Erelid van het gewest Gelderland te
verklaren. Hij reikt hem de oorkonde, draagspeld en bloemen uit.
Fons Heems spreekt vervolgens Theo van der Rijt toe. Op grond van onder
andere decennia lange inzet en betekenis voor het schaatsen en inline skaten in de
Edese ijsvereniging, in gewestelijk, regionaal en nationaal kader, wordt hij Erelid

verklaard van het gewest Gelderland. Fons Heems reikt hem oorkonde, draagspeld
en bloemen uit.
Vervolgens wordt Chris van Hooijdonk het erelidmaatschap van het gewest
Gelderland

toegekend.

Zijn

jarenlange

inzet

en

betekenis

voor

het

marathonschaatsen op lokaal, regionaal en nationaal niveau zijn van ongekende
waarde. Gerrit van Vilsteren heeft de eer hem de oorkonde, draagspeld en bloemen
te overhandigen.
Tenslotte neemt Ton Lekkerkerker, lid van de Raad van Toezicht KNSB, het
woord. Hij richt lovende woorden aan Gerrit van Vilsteren en reikt hem de Gouden
Speld van de KNSB uit op grond van waardering voor buitengewone verdiensten
voor het marathonschaatsen.
•

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

•

Fons Heems sluit om 21.30 uur de vergadering onder uitnodiging van de
leden van de vergadering en gasten voor een receptiedrankje.

Wijchen 7 juni 2018

