
Verslag van het Bestuur Gewest Gelderland 2019-2020 

Het bestuur dat in september 2018 is aangetreden heeft zich in dit verslagjaar hoofdzakelijk 

met de opdracht van de ALV, de fusie met het Gewest Overijssel, bezig gehouden. Daarnaast 

zijn de lopende zaken afgewikkeld. 

Het jaar begon feestelijk met de viering van het 100-jarig bestaan van de IJsclub Borculo op 

23 november. Tijdens de receptie is een maquette uitgereikt en zijn vijf leden van de IJsclub 

benoemd tot Lid van Verdiensten van het gewest. Nog meer vermeldenswaard is dat de 

IJsclub het predicaat Koninklijk kreeg toegekend.  

Vertegenwoordiging op de feestelijke receptie van de 100-jarige Bond van IJsclubs Friesland 

te Heerenveen op 3 december was een genoegen. 

Het fusieproces met het gewest Overijssel stond voorop. Al snel werd duidelijk dat een 

fusieproces de nodige tijd en inzet vraagt van alle betrokkenen. Ook wij zijn vrijwilligers 

waarvoor een dergelijk proces nieuw is en behoorlijke aandacht vraagt.  

Ook de KNSB is gevraagd of er mogelijkheden waren vanuit haar netwerk ondersteuning te 

bieden aan dit fusieproces. 

Het fusieproces, dat eigenlijk min of meer stil lag, kreeg in het najaar een nieuwe impuls. 

Onder begeleiding van Lisette Kemper (bureau MET Kemper Teamontwikkeling) is op 28-11-

2019 met een aantal betrokkenen gestart met brainstorming over missie en taken van het 

nieuwe gewest en werving van nieuwe bestuursleden. Dat zijn twee sporen die verder 

bepalend in het proces waren.  

Het spoor van werving bestuur kwam per ultimo februari naar buiten met een advertentie 

die wijd verspreid is binnen beide gewesten en op de KNSB website. Beide voorzitters en 

Lisette hebben sindsdien regelmatig contact gehad in het benaderen van en kennismaken 

met mogelijke kandidaten. Dat gebeurde als gevolg van het gegeven dat we midden in de 

corona periode zaten, veelal digitaal. 

Het blijkt geen eenvoudige zaak te zijn kandidaten te vinden en te werven. Op dit moment 

ziet het er naar uit dat een bestuur met vier leden binnen bereik ligt.  

Het spoor gericht op de inhoud van de fusie was in de zomer zo ver dat de uitgangspunten 

voor de fusie nagenoeg rond waren. We zijn in afwachting van een ontwerp van nieuwe 

statuten, verdergaande afspraken over financiën en overige over te dragen afspraken. 

De plotselinge opgekomen corona heeft uiteraard grote invloed gehad op dit proces en het 

functioneren van het bestuur in het algemeen. Beide gewestbesturen hebben tot de zomer 

vier keer in een call-setting vergaderd.  

Gedurende het gehele proces heeft de corona belemmerend gewerkt. De voortgang is 

vertraagd, doch er is optimisme dit proces binnenkort af te kunnen sluiten. 



Gebrek aan tijd en te grote belasting van de gewestelijke bestuurders spelen hierbij ook een 

rol. 

Binnen het gewestelijke kader is nauw contact gezocht met de Baanvereniging Gelderse 

Poort. Er is deelgenomen aan de vergaderingen van de BGP met focus op de fusie. Er is 

vooruitlopend op de definitieve fusie een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een 

achtergestelde lening. Dit is gedaan naar analogie van de samenwerkingsovereenkomsten 

die het gewest Overijssel heeft vastgesteld met de nieuw opgerichte baanverenigingen in 

Deventer en Twente. Daarmee zijn de baanverenigingen gelijk gepositioneerd en zijn de 

bestuurlijke afspraken uniform en overdraagbaar aan het nieuwe bestuur na fusie. 

Bestuurlijk is op landelijk niveau actief geparticipeerd in het Gewestelijk Voorzitters Overleg 

(GVO), het orgaan dat zich steeds meer naar een klankbord- en expertgroep. Diverse malen 

zijn in het GVO beleidsonderwerpen besproken en zijn voorstellen gedaan. Belangrijk is het 

besluit over de verdeling en besteding van de gelden voor Talent Herkenning en 

Ontwikkeling. Daarnaast is de algemene ervaring binnen het GVO dat zij goed worden 

geïnformeerd door de bestuurder KNSB over de ontwikkelingen. 

In de Ledenraad is het gewest vertegenwoordigd door André Borst, Theo van de Rijt en Jan 

Vellenga. 

Het bestuur is 13 keer in vergadering geweest, waarvan zeven keer in de vorm van een call-

meeting. Een keer is dit gecombineerd met als gast Lisette Kemper. Die vergadering was een 

voorbereiding op de fusiebespreking waarbij het bestuur onder begeleiding van Lisette een 

inventarisatie heeft uitgevoerd met betrekking tot de organisatie binnen het Gewest 

Gelderland en de daarbij gemaakte afspraken. 

Het bestuur is aangenaam verrast met een uitkering vanuit het landelijke kader gericht op 

Talentontwikkeling in brede zin. Verantwoording dient te worden gedaan aan het GVO. 

GTC’s en de BGP zijn verzocht voorstellen voor ondersteuning in te dienen. Dat heeft een 

meerjarenplan Talentontwikkeling BGP 2019/2020 – 2022/23 opgeleverd. Hierop zijn de 

eerste activiteiten uitgevoerd in dit jaar. Het merendeel van de geplande activiteiten zal 

komend jaar, het seizoen 2020-2021 plaatshebben mits dit ook kan. 

Daarnaast is op kleine schaal ter stimulering bijdrage verleend aan de ontwikkeling van 

jeugdactiviteiten. Dat is een bijdrage voor de aanschaf van schaatsen voor kennismaking van 

jeugd met het kunstrijden (€500) en voor Mass Start jeugd.   

Aan de SSSG is een advies gegeven tot aanschaf van een Skating Harnas voor Kunstrijden op 

Triavium (€500). 

Het einde van het lidmaatschap van de KNSB en van het Gewest van de Sport Club 

Klarenbeek wordt betreurd. Daarentegen hebben wij dit jaar ook de aanmelding van TWV 

De Peddelaars uit Aalten mogen ontvangen. 



Betreurd wordt dat de contacten met en vanuit de baanvereniging Dronten verder beperkt 

zijn. Er is wel overleg geweest in het kader van de inzet van gelden voor Talent Herkenning 

en Ontwikkeling en er wordt goed samengewerkt op regionaal en GTC niveau. Respectvol 

wordt teruggezien op plezierige en constructieve contacten en activiteiten.  

Samenvattend, het jaar 2019-2020 is een heel bijzonder jaar geweest. Op regionaal niveau is 

er, hoewel met een gevoel van vertraging, het vertrouwen dat de gelegde grondslagen voor 

samenwerking en samenvoeging op afzienbare termijn tot een bevredigend resultaat zullen 

leiden. 

Wijchen 5 oktober 2020 

 

  

  

 


