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Jaarvergadering HLSK d.d. 6 oktober 2012  
Plaats: zaal Het Wapen van Ankeveen te Ankeveen 
 
Aanwezigen: 
Max Kohnstamm (vergadervoorzitter) 
Gert-Jan Vroege 
Tom Nieuwenhuijsen 
Marcel van Bemmel 
Johan Pegge 
Joris Westendorp 
Karel van der Voort 
Albert Venemans 
Janny Straatmans 
Elly Trommelen 
Anja Boer (1e van de wachtlijst) 
Sam van Haaster 
Marc Teutelink (notulist) 
 
Afwezig met bericht van afwezigheid: Rob Mulders, René Brandsma, Carolien van Rees, 
Sytske de Boer, Luuk de Vries, Jeroen Tomlow Kamerbeek, Ewout Kramer, Silvia Fauth, Pieter 
Mennen, Willeke Mennen, Wim Willemse, Ger de Vries, Arnold van der Garde 
 
  
1. Opening en mededelingen voorzitter  
Max opent om 19.35 uur de vergadering en heet 13 deelnemers van harte welkom op de 
derde  jaarvergadering van de HLSK. De aanwezigen en het bestuur samen vormen het HLSK-
platform.  
 
Mededelingen: Er zijn momenteel 100 deelnemers; er is een kleine wachtlijst maar het lijkt 
erop dat door opzeggingen iedereen lid kan worden. Rob Mulders is bij de ontwikkelaars van 
Skridskonet dit weekend, René is op vakantie. 
 
2. Vaststelling notulen platformvergadering 11 december 2011  
De notulen worden vastgesteld door het bestuur zonder op- of aanmerkingen van het 
platform. Janny vraagt naar de rol van Cor Faber. Max antwoordt dat Cor het veilig schaatsen 
propageert in den lande, maar geen formele rol in het bestuur heeft. 
 
3. Vaststelling jaarrekening 2011/2012 
De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur zonder op- of aanmerkingen van het 
platform. 
 
4. Verslag van de kascommissie  
Hans Meijer en Joost Dikken hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden. De 
kascommissie heeft wel twee punten ingebracht.  Het platform stemt met beide punten in. 
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1) Als er geld door de Stichting HLSK wordt gebruikt voor de bijeenkomsten 
seizoensopening en seizoensafsluiting, dan stelt de kascommissie voor deze als 
aparte posten te benoemen in de financiële verslaglegging. 

2) Van de reserveschaatsen en de kaartenbakken wordt bij voorkeur geregistreerd waar 
deze zich bevinden. 

 
5. Decharge penningmeester door het bestuur 
Het bestuur verleent de penningmeester decharge. Het bestuur bedankt Hans Meijer en 
Joost Dikken voor hun werkzaamheden als kascommissie.  
 
6. Presentatie begroting 2013  
De begroting wordt goedgekeurd. Max verduidelijkt een paar posten:  er wordt geïnvesteerd 
in een kleine plastic kaart met veiligheidsvoorschriften voor alle leden en er gaat een wat 
groter bedrag naar het kaartenfonds €700,-. Er zijn twee kaartensets beschikbaar, één bij 
Rob (privé) en één bij Joris (HLSK).  Weetje: voor €7,- zijn die naar andere gidsen te 
versturen. Volgens Joris is de 2e kaartenset vorig jaar weinig gebruikt. 
 
7. Benoeming kascommissie 
Voor het seizoen 2012-2013 vraagt het platform wederom Hans Meijer en Joost Dikken deze 
taak op zich te nemen.  
 
8. Wijziging huishoudelijk reglement/veiligheidsreglement  
De kern van de wijzigingen hierin is dat we alerter moeten zijn op aansprakelijkheid. Er zijn 
een aantal toevoegingen en wijzigingen aan het reglement voorgesteld om de HLSK als 
Stichting weerbaarder te maken. 
 
9. Eigen verklaring deelnemers  
Gert-Jan licht het waarom van deze verklaring toe, aangevuld door Tom. De HLSK heeft een 
hoger risicoprofiel dan de Zweedse ijsclubs, dat zagen we bij Rob’s presentatie tijdens de 
seizoensafsluiting in de statistieken terug. Er ligt meer druk om per se te willen schaatsen als 
we in Zweden zijn. De eigen verklaring zal eenmalig door alle leden getekend moeten 
worden. Er is gekeken naar het model van de NKBV, de bergsportvereniging.  
 
De belangrijkste reden van de eigen verklaring is dat deze de Gidsen en de Stichting HLSK 
enigszins tegen aansprakelijkheid beschermen. Volledige uitsluiting van aansprakelijkheid 
wordt beperkt doordat er bij grove nalatigheid altijd aansprakelijkheid blijft. Een door het 
platform minder relevant geacht bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat het 
veiligheidsbesef bij de leden wordt vergroot. Een dilemma van de professionalisering van de 
stichting HLSK is dat daardoor juist het risico op aansprakelijkheidsstelling groeit. 
 
Joris heeft kanttekeningen bij de regeling (zie ingekomen stuk). Hij vind het wat betuttelend 
maar vind het niet passen om er voor te gaan liggen. Hij krijgt tot de bestuursvergadering 
van dinsdag 9 oktober 2012 de tijd om met wijzigingsvoorstellen te komen. 
 
Sam oppert dat de Stichting HLSK een rechtsbijstandsverzekering afsluit, zodat deze ook 
voor een eventueel aansprakelijk gestelde gids pal kan gaan staan. 
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Actiepunt/besluit: Het bestuur gaat de mogelijkheid van een rechtsbijstandsverzekering 
onderzoeken. 
 
10. Deelnemers certificatie, lijst van 10 criteria 
Deze lijst zal worden toegevoegd aan de deelnemersadministratie. Marcel (of bestuur?) 
informeert de Gidsen over punten waar deelnemers niet aan voldoen. De administratie en 
communicatie rond de deelnemercertificatie is nog niet geheel uitgewerkt. Het bestuur zal 
dit de komende bestuurvergadering uitwerken en communiceren. Uitgangspunt is praktische 
uitvoerbaarheid en eenvoudige bereikbaarheid voor alle gidsen.  
Uiteindelijk moet er een door iedereen benaderbaar (in the cloud) bestand komen waarin dit 
alles is vastgelegd. 
Duidelijk is dat er nog een aantal tegenstrijdigheden in de lijst zitten. Gert-Jan beaamt dit en 
geeft aan dat het bestuur dit onderwerp verder zal uitwerken op de vergadering van 9 
oktober 2012. 
 
11. Gedragscode Skridskonet 
Gert-Jan licht toe dat wij een gedragscode meer nodig hebben dan de Zweden omdat die 
met het gebruik van Skridskonet opgroeien. De achtergrond van de code is de angst om de 
toegang tot Skridskonet te verliezen. Carel vraagt zich af of dit werkelijk zo is. Gert-Jan 
antwoordt dat er klachten van een ontwikkelaar van Skridskonet en een bestuurslid van de 
SK Stockholm zijn  geweest over ons gebruik van Skridskonet. Gert-Jan geeft aan dat de 
mening van Rob over hoe het gebruik van Skridskonet bedoeld is, doorslaggevend is. Dit 
vanwege zijn jarenlange ervaring en zijn huidige bezoek bij de ontwikkelaars.  
Carel heeft een aantal bezwaren (zie ingekomen stuk). De afspraak is dat hij tot 1 november 
2012 de tijd heeft om met wijzigingsvoorstellen te komen op de gedragscode.  
Gert-Jan stelt voor het stuk handleiding te noemen, de aanwezigen stemmen in. 
 
12. Rondvraag 
Vraag:Waar doen we de seizoensopening? Antwoord: Waarschijnlijk Dronten. Er wordt wel 
geopperd om in de open lucht te schaatsen in Amsterdam. Breda is rustiger en heeft een 
gezellig restaurant naast de baan. Dronten ligt centraler. Opening is op 15 december. 
 
Dinsdag 20 november is er een introductieavond voor nieuwe deelnemers, wederom in het 
Wapen van Ankeveen. 
 
Opmerking Johan: Graag zou hij in onze inspanningen voorrang verlenen aan het vertalen 
van het gidshandboek ten opzichte van de huidige aandacht voor reglementen. 
 
Max sluit af rond 21.30 met de hoop dat we vanwege de vorig jaar al aangekondigde 
horrorwinter, die dit jaar dan toch echt komt, helemaal niet naar Zweden hoeven ;-). 


