
 

 

 

                                                                                                                          
 

Verslag 
Technische Voorjaarsvergadering KNSB Gewest Gelderland Donderdag 

25 mei 2016 te Harskamp,  
aanvang 19.30 uur.  
 

Aanwezig: Bestuur Voltallig, bestuurders leden verenigingen en leden van 
secties. 

 
1. Opening; Voorzitter heet iedereen van harte  welkom. 
 

2. Vaststellen agenda; Geen aanvullingen 
 

3. Ingekomen stukken; Geen ingekomen stukken. 
 

4. Mededelingen:Geen 

 
5. Verslag Technische voorjaarsvergadering 21-05-2015 ; geen 

opmerkingen. 
 

6. Verslagen en Beleidsplannen Secties: 

 
GTC Lange Baan: in 2015-2016 is RTC Oost gestart. Na een positieve start 

kwamen er problemen. In oktober 2015 is de selectie van Gelderland 
grotendeels uitgetreden. Enkele zijn opgenomen in de baanselectie 
Deventer en Nijmegen.  

In bestuur van RTC is namens Gelderland  F. Heems opgenomen. 
Financiële verantwoording en afsluiting 2015-2016 moet nog plaatsvinden. 

Afwachten hoe het in komend seizoen zal gaan met RTC Oost. Met de 
baanselectie Nijmegen zal de band worden verstevigd. 
GTC participeert actief in de landelijke Sectie Lange Baan. Daar is actueel 

de discussie over aanpassingen in landelijke kalender en forse mindering 
in de begroting. 

 
GTC Marathon: in nauwe samenwerking met de GTC Overijssel is het 

operationele kader gericht op Marathon Regio Oost.  
Samenvattend is er grote zorg over financiën – met name door 
onzekerheden over landelijke subsidies en tekorten in exploitatie van de 

regionale competitie. Zorgelijk zijn de lagere deelnamecijfers, met name 
van nieuwe aanmeldingen, en in het bijzonder van de jeugd.  

Positief zijn het verloop van de regionale competitie, de stimulering van 
selecties in de regio Oost, de Gewestelijke kampioenschappen voor 
senioren en jeugd, de voordrachten voor landelijke wedstrijden en de 

landelijke categorieën Dames en Beloften. 
Verwezen wordt naar het Jaarverslag Marathon 2015-2016 op de website. 
 



 

 

Beleidsplan 2016-2017 en benoeming GTC.  
Uitgangspunt is om in de samenwerking GTC Oost hetzelfde programma 

van activiteiten voort te zetten. Positief is dat de baan Dronten weer op 
gelijke voet mee gaat doen (2 wedstrijden in Regio Oost en enkele 

jeugdwedstrijden). Sponsoring door Leisure World ligt in de lijn der 
verwachting. Kostendekkende exploitatie is hopelijk haalbaar. 
Jeugdwedstrijden c.q. competities zullen op de banen afzonderlijk 

gehouden worden. De GTC steunt waar mogelijk en coördineert selectie 
voor landelijke wedstrijden (NK).  

 
Bezetting van GTC naar de toekomst is punt van grote zorg. Jouke Osinga 
treedt toe als baancontactpersoon marathon Triavium (Gelderse poort).  

Samenstelling en functies staan op de website vermeld. 
 

GTC Recreatie: zorgelijk is dat het aantal verenigingen die een toertocht 
wil organiseren, afneemt. De echte ‘grote’ organisaties (o.a. Veluwemeer) 
zijn blijvend. De landelijke sectie vergadert maandelijks. 

 
Overige Secties (kunstrijden, schorttrack, inline skaten, schoonrijden) niet 

aanwezig. 
  

7. Vacatures en benoemingen gewestelijk bestuur. 
Het bestuur bestaat nu uit 5 personen. Twee, A.B. en F.H., zijn lid van de 
ledenraad en H.N. is tevens voorzitter van de Expertgroep van de KNSB. 

Dat draagt bij een grote belasting. Urgent is het daarom de vacature van 
secretaris te vervullen. 

 
8. Begroting seizoen 2016/2017 van de penningmeester.  

Het gewest heeft komend seizoen geen inkomsten. De subsidieregeling 

voor talentontwikkeling en breedtesport activiteiten zal volgens de huidige 
inzichten geheel vervallen. 

Primaire doelstelling is om de breedtesport overeind te houden. Dat 
betekent dat middelen uit het eigen vermogen van het gewest moeten 
worden gefinancieerd. De ALV geeft toestemming voor het komende 

seizoen middelen uit het eigen vermogen beschikbaar te stellen. 
Voor Marathon wordt een garantie gesteld voor een bedrag  tot maximaal 

€ 5000. Voor gewestelijke wedstrijden blijft € 1500 beschikbaar.  
Alles bijeen  met vergaderkosten e.d. moet rekening worden met een 
tekort van €13.450. 

 
9. Gewestelijke talentontwikkeling. 

Het model van de RTC en baanselecties wordt onderschreven. Financiering 
van de RTC zal vanuit de KNSB moeten komen. Het gewest graag voor het 
komende seizoen geen financieel middelen bij voor het in de lucht houden 

van het RTC.  
 

 
10. Discussie met suggesties. 
 Op landelijk niveau is een projectgroep ingesteld om de KNSB begroting 

 per uiterlijk 1 oktober aan de ledenraad te presenteren. De ledenraad 
 heeft de KNSB directie toestemming geven tot deze datum met een 

 werkbegroting te mogen werken waarin geen grote verplichtingen 
 aangegaan kunnen worden zonder toestemming. 
 De werkgroep bestaat uit leden van de VPS, atletenvereniging, gewesten 

 en directie KNSB. De opdracht is te onderzoeken welke must haves nodig 



 

 

 zijn om de noodzakelijke activiteiten binnen het KNSB spectrum duurzaam 
 te organiseren. Uitgangspunt is waar mogelijk deze activiteiten zoveel als 

 mogelijk bij de vrijwilligersorganisaties te beleggen. Dit kan gevolgen 
 hebben voor de bemensing van de centrale KNSB organisatie. 

 In de vergadering wordt in een quick scan geïnventariseerd welke activiteiten 
door een centrale organisatie moeten worden gecoördineerd. 
- opleidingen 

- tijdregistratie incl. ICT ondersteuning 
- coördinatie natuurijsactiviteiten 

- beheer en coördinatie vaststellen wedstrijdkalender 
- borging reglementen (ISU en Nationaal) 
 

 Het is nodig dat talentontwikkeling gewestelijk een plaats krijgt. 
 STG Elburg: met scholen een model opbouwen van trainingen samen met 

 andere verenigingen; bijv. fietsen, inline skaten, schaatsen.  
 F.H. je moet organisatie opbouwen rondom ijsbanen; model Nijmegen. 
 Een dergelijke ontwikkeling gaat zich ook in Overijssel aandienen;  

 samenwerking op en rondom ijsbanen en natuurijs meer in districten of 
 regio’s. 

 
11. Rondvraag 

 Uit de contactronden met natuurijsverenigingen die zijn gehouden in  
 Laren, Dodewaard en Dronten, is voort gekomen het thema natuurijs in de 

 najaarsvergadering aan de orde te stellen. 
Het is de bedoeling een spreker uit te nodigen voor een presentatie ov er het 

thema “Hoe creëer ik de beste omstandigheden om het snelst natuurijs te 
realiseren als het gaat vriezen” 

 
 Geen vragen. 
 
12. Sluiting.  


