
       
 

Verslag Algemene ledenraadvergadering 23 mei 2019 
KNSB Gewest Gelderland 
 
Aanwezig: Martijn Hagens KNSB, Willem Stol STG Exerceo, Wicher Soek ijsclub Borculo, 
Albert Bleijenberg, Piet Zwijnenburg ijsclub Dronten, Renger de Vries SSVN Nijkerk GTC 
Marathon, Daan Vermeer  IJsvereniging Doetinchem ‘96, Jochem de Vries IJs en 
Skeelervereniging ’t Grieze Veen, 
André Borst, Theo van de Rijt, Gerrit van Vilsteren, GeertJan Wouters Bestuur gewest 
Gelderland. 
Afmelding: Pantarijn Wageningen A.Roelofs, IJsvereniging Laag Soeren, ST Wageningen, DNIJ 
Apeldoorn 

 

1. Opening 19.35 uur door Voorzitter a.i. GeertJan Wouters 

2. Vastellen Agenda en Mededelingen: agenda ongewijzigd 

 SSC De Graafschap te Lochem heeft lidmaatschap KNSB opgezegd; opheffing 

vereniging, terugloop leden en geen bestuur meer. De natuurijsvereniging  te Lochem 

gaat normaal verder. 

 In Gewestelijk Voorzitters Overleg (GVO) van 16 mei j.l. is met bestedingsplan voor 

komende 5 jaar van R. de Wit, Technisch Directeur KNSB, ingestemd. Het betreft het 

fonds Talent Ontwikkeling van €150.000 dat door topteams is ingebracht. 

 Voor de Duurzame Talentontwikkeling, in begroting KNSB 2018/19 €100.000, 

2019/20 €75.000, wordt een voorstel voorbereid door Werkgroep waarin o.a. Henk 

Veneman, Stijn de Bree, P. Takens, W. Mollema zitting hebben; het voorstel wordt in 

oktober verwacht. 

 Het rooster van afreden van leden Gelderland is als volgt: 



a. Theo van de Rijt; lid tot november 2020; niet meer herbenoembaar 

b. Andre Borst: in november 2019, herbenoembaar voor laatste termijn tot 

november 2022. Dit wordt punt van agenda ALV november 2019. 

c. Jan Vellinga: benoemd april 2019, eerste verlenging april 2022 aan de orde. 

 Voorstel over stemverhoudingen binnen KNSB wordt binnen 14 dagen verwacht; dit 

is van belang voor situatie na de fusie. 

 RTC – Op weg naar 2022. In eerste concept dat in procedure is blijkt ijsbaan Triavium 

ingedeeld bij RTC Zuid; dit is aanleiding voor gesprek geweest van Gewestbestuur, 

bestuur Baanvereniging Gelderse Poort en TD RdeWit. Afspraak – de indeling moet 

nog langs de stake holders en kan anders worden dan in 1e schets. 

 Short Track; de installatie van kussens op Triavium is nagenoeg rond. Het voorstel 

financiering ligt bij de gemeente Nijmegen. Gewest heeft €5000 toegezegd, Sectie 

KNSB €1000 en planning van nationale en internationale activiteiten, NSV een 

achtergestelde lening €4000. 

 Inventarisatie behoefte aan opleidingen is nu actueel. 

3. Ingekomen stukken; zie afmeldingen 

4. Verslag van de ALV 22 november 2018. Ongewijzigd en zonder opmerkingen 

vastgesteld. 

5. Fusie gewesten Gelderland en Overijssel 

Het doel om de fusie rond te hebben per 1 juli 2019 zal niet worden gehaald. 

Vertraging door tekort aan tijd van bestuurders. Op 3 juni zullen beide voorzitters 

elkaar bijpraten. 

Aspecten die nog spelen zijn o.a. regeling stemverhoudingen bij KNSB, kosten van 

gewestelijk bestuur in een landelijke regeling. 



Werving nieuwe bestuursleden – van Gelderland kan alleen A.Borst beschikbaar 

blijven, van Overijssel de voorzitter J.Starkenburg en penningmeester JD.Ruesink. 

Overleg over beleid en positie van GTC’s, over hoe met de financiën en fondsen om 

te gaan, over gelijke samenwerkingsovereenkomsten met de baanverenigingen. 

6. Stand van zaken Secties en Commissies: 

 Lange Baan; A. Borst geeft verslag. GTC komt aan bod bij baanoverstijgende 

activiteiten. Dat is met Residentiecup en Kardingebokaal geweest. Grondslag voor 

selectie voor NK en gewestelijke wedstrijden.  

GTC steunt wedstrijden op ijsbanen, bijv. Dutch Classics op Triavium, selectie in 

Dronten, regionale (NoordOost) wedstrijden mbt selectie en reglementen.. 

GTC is vertegenwoordigd in Sectie; daar vindt vooraf voorzittersoverleg plaats. 

GTC Oost is in wording; leden zijn Henk Veneman, Lotte van Weert, Andre Borst en 

Tijnis Verhoeff. Een der plannen is om in plaats van baankampioenschappen 

gewestelijke kampioenschappen  Oost te organiseren. 

 Short track; niet aanwezig 

 Kunstrijden; niet aanwezig 

 Marathon; R. de Vries geeft verslag. De verhoudingen binnen de sectie Marathon zijn 

ten goede gekeerd. In het nieuwe sectiebestuur zijn twee personen uit onze regio 

aanwezig, Laurens Achterkamp en Harm Smit. De GTC Oost functioneert naar 

behoren en er kan terug gekeken worden op en goed verlopen seizoen 2018-2019. 

Het uitvoerige verslag wordt bijgevoegd en op  www.knsbgelderland.nl geplaatst. 

 Schoonrijden: niet aanwezig 

 Natuurijs en toerschaatsen; niet aanwezig 



 Inline Skate: Th.vd Rijt noemt het WK 2018 als hoogtepunt van het seizoen. Niet in 

het minst omdat Gelderland door de organisatie naar zich toe te halen het promoten 

van de skeelersport in ons Gewest een flinke impuls heeft gegeven. Gelderse 

verenigingen hebben forse bijdrage geleverd aan de organisatie van de side-events. 

Zorg over terugloop deelname, niet in het minst vanwege het afhaken van 

vrijwilligers. Acties worden ontwikkeld als regionale bijeenkomsten van verenigingen, 

de actie Skate Tijd. Th. vd Rijt bepleit sterkere positie inlineskaten binnen de KNSB: 

nu wordt het slechts beschouwd als een discipline van het schaatsen ipv  aparte tak 

van sport . 

Onvrede binnen het sectiebestuur heeft aandacht en er worden nieuwe 

bestuursleden geworven, advertentie op knsb-site. 

7. Begroting gewest 2019 – 2020. 

Op voorbeeld van vorig jaar opgesteld. Met slechts enige inkomsten van rente en 

uitgaven voor bestuurlijke kosten wordt een maximaal negatief resultaat van €5000 

geschat. 

Zonder discussie vastgesteld..  

Pauze:  

20.30 Een boeiende presentatie van het Project Skatetijd ! is gegeven door Martijn Hagens. 

De presentatie is bijgevoegd. 

 

8. Rondvraag 

* M. Hagens wijst op contract NOC NSF met gemeenten – het zogenoemde Sportakkoord 



* M. Hagens wijst er op dat binnenkort het AGV proof afloopt; dat is het stappenplan met 

vouchercode inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als verlenging nodig 

dient contact te worden opgenomen door de vereniging. 

* Aanmelding is mogelijk voor verenigingsbijeenkomst IJstijd 2019-2020 op 4 juni 

aanstaande op het Bondsbureau. 

 

Wijchen 24 mei 2019 


