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Algemeen
De HLSK beschikt over een set aan reglementen en opleidingsdocumenten, die gepubliceerd staan op
www.hlsk.nl. Aan het begin van ieder seizoen brengen we de, tijdens de winter opgespaarde,
verbeteringen aan. De punten van dit seizoen 2014/2015 staan hieronder aangegeven.
Overzicht wijzigingen op bestaande documenten
Het bestuur van de HLSK heeft tijdens de bestuursvergadering na de jaarvergadering besloten de
volgende wijzigingen door te voeren:
Nr.

Wat

Waarom

Welk document

1.

In het veiligheidsreglement

Het communicatiebeleid

140930_VeiligheidsReglement_v27.pdf

een verwijzing naar het

hangt onder het

communicatiebeleid

veiligheidsreglement.. In

toevoegen

het veiligheidsreglement
wordt een algemeen
kapstokartikel opgenomen
voor beleidstukken.

2.

In huishoudelijk reglement

Niet helemaal duidelijk was

de rijdende deelnemers, niet

dat niet-rijdende

rijdende deelnemers en

deelnemers eerst rijdende

supporters beter benoemen.

deelnemers moeten zijn

140930_HuishoudelijkReglement_v25.pdf

geweest voor ze nietrijdend kunnen worden
(anders is voorrang op de
wachtlijst niet
gerechtvaardigd). Voorts is
er nu geen plaats voor
mensen die nooit willen
rijden en alleen willen
volgen of isobs willen
uploaden. Dat zijn geen
niet-rijdende deelnemers
en ze hoeven ook niet op
een wachtlijst: het zijn
supporters. Door
aanpassing van het
huishoudelijk reglement is
nu voorzien in al deze
categorieën deelnemers:
rijdende deelnemers, nietrijdende deelnemers en
supporters.
Verder nog een paar
kleinere verbeteringen
aangebracht.
3.

Nieuwe versie van het

Sommige onderdelen in het

Gidsopleidingsprogramma

overzicht verwezen naar

140930_GidsopleidingsProgramma_v30.pdf
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oude versies van
documenten. Verwijzingen
naar twee nieuwe
documenten zijn
toegevoegd: oefening
uitrusting checken en
overzicht tekens van de
gids.
4.

Aanpassing aan Gedragscode

In het document stond nog

Skridskonät

dat we met de algemene

140930_GedragscodeSkridskonat_v18.pdf

logins hlsk, hlskgids en
hlskrapp werken. Deze zijn
vervangen door
persoonlijke logins en dit is
nu verwerkt in het
document.
5.

Schrappen van de commissie

Nooit invulling aan

Promotie Veilig Schaatsen

gegeven. Veiligheid berust

140930_IndelingCommissies_v14.pdf

bij de Gidscommissie en
PR/media zit in de
portefeuille van een
bestuurslid. Uit document
Indeling Commissies is
deze commissie
verwijderd.
6.

Kosten richtlijn losgemaakt

De kosten richtlijn van de

van de bus van Tom/Rob

HLSK had verwijzingen

140930_KostenRichtlijn_v11

naar de bus van Tom/Rob
die niet klopten. De
verwijzingen zijn eruit
gehaald, de kosten richtlijn
staat op zichzelf.

Overzicht nieuwe documenten
Het bestuur van de HLSK is voornemens de volgende nieuwe documenten op de website van de HLSK
op te nemen:
Nr.

Wat

Waarom

Welk document

1.

Communicatiebeleid nieuw

Er was nog geen document

140930_CommunicatieMediabeleid_v02.pdf

opgesteld vanuit de

met het

powerpoint met

communicatiebeleid.

presentatie tijdens
jaarvergadering 2013/2014
2.
3.

Oefening Uitrusting

Is onderdeel van de

Checken

gidsopleiding geworden

Overzicht van de tekens

Er was nog geen duidelijke

van de gidsen

opsomming en uitleg van de

140930_UitrustingChecken_v11.pdf
140930_OverzichtTekensGids_v10.pdf

tekens die gidsen tijdens
een tocht kunnen geven. Is

2/3

Stichting HLSK, Definitieve Wijzigingen , 20 november 2014, v10

onderdeel van de
gidsopleiding geworden.
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