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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 2015/2016 staan hieronder aangegeven. 

 

Overzicht wijzigingen op bestaande documenten 

Het bestuur en gidscommissie van de HLSK hebben besloten de volgende wijzigingen met ingang van 

seizoen 2015/2016 door te voeren: 

Nr. Wat Waarom Welk document 

1. Aanpassen Huishoudelijk 

Reglement 

Toegang tot SN voor 

kinderen tot 18 jaar 

regelen; 

Aanpassen artikel 7, 

deelnemers worden via SN 

op de hoogte gehouden 

van activiteiten en tochten 

Huishoudelijk Reglement, diverse artikelen 

en de Tarievenlijst 

2. Aanpassen 

Veiligheidsreglement 

In elkaar schuiven van 

Deelnemerscommissie en 

Activiteitencommissie om 

efficiënter te kunnen 

werken  

Veiligheidsreglement, artikelen 4 en 7 

3. Aanpassen document 

Indeling Commissie 

In elkaar schuiven van 

Deelnemerscommissie en 

Activiteitencommissie om 

efficiënter te kunnen 

werken 

Indeling Commissies 

4. Aanpassen SN code Verbieden dat je voor meer 

dan één persoon inschrijft 

op een tocht 

Gedragscode Skridskonät 

5. Klubbtur certificatie Onderaan handtekening 

bestuur eruit halen 

KlubbTur Certificatie 

6. Deelnemer certificatie Onderaan handtekening 

bestuur eruit halen 

Deelnemer Certificatie 

7. Gids uitgangspunten Voor de ‘strafregel’ extra 

tekst opnemen dat bij een 

eerlijke rapportage van een 

fout, de situatie niet als 

overtreding zal worden 

beoordeeld (zie goede mail 

van Marijn uit luchtvaart 

hierover) 

Uitgangspunten Gids 

8. Informatiebrochure HLSK 

weekend updaten 

Teksten hier en daar 

onduidelijk c.q. verouderd 

Informatiebrochure 

9. Deelnemersopleiding, Eigen 

Verklaring, moet voor de 

eerst trip/tocht ondertekend 

worden, in plaats van na de 

Om de aansprakelijkheid 

beter te regelen. 

Deelnemer Certificatie 

en de volgorde van de punten in de 

deelnemersopleiding op de website 

http://www.hlsk.nl/
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eerste 

10. De gedragscode SN 

uitbreiden met de regel dat 

als een tocht door schaatsers 

van meerdere klubbs wordt 

geschaatst, er maar één 

tochtrapport van wordt 

gemaakt. Dus een LLK 

privétocht/klubbtocht kan 

niet ook worden 

gerapporteerd als een HLSK 

privétocht/klubbtocht. 

Omdat de statistieken 

anders fout gaan. 

Gedragscode Skridskonet 

11. Wim/Rob vervangen door GC 

in Gidsopleidingsprogramma 

Is meer generiek Gidsopleidingsprogramma 

12. Links naar nieuwe versies 

van documenten in 

Gidsopleidingsprogramma 

Anders werkt doorklikken 

niet 

Gidsopleidingsprogramma 

    

 

 

Overzicht nieuwe documenten 

Het bestuur en gidscommissie van de HLSK hebben besloten de volgende nieuwe documenten met 

ingang van seizoen 2015/2016 op de website van de HLSK op te nemen: 

Nr. Wat Waarom Welk document 

1. Referencecard risico op 

ijsdrift maken en 

toevoegen aan 

deelnemersopleiding 

Twee ijsdrift incidenten in 5 

jaar is (te) veel 

(volgt) 

2. Oefening Satellietbeelden 

Lezen gemaakt en 

toegevoegd aan 

ijsvosopleiding 

Het goed kunnen lezen en 

interpreteren van 

satellietbeelden vergoot de 

kans op het vinden van 

schaatsbaar ijs 

SatPics Case Øyeren 

    

 


