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Stichting HLSK, Notulen Jaarvergadering Deelnemersplatform, 22 oktober 2016  
 
CONCEPT Notulen 
Jaarvergadering Deelnemersplatform, 22 oktober 2016 
Aanwezig: Tom Nieuwenhuijsen (vergadervoorzitter), Gert-Jan Vroege (penningmeester), Nella 

van Braam(Notulen), Marcel van Bemmel, Rob Mulders, Anja Boer, Leontien 
Kranendonk, Carolien van Rees, Leonhard en Saskia Beijderwellen, Tom Segers, 
Herbert Cranen, Rick Donia, Fenna Pel, Tim Tersmette, Marijn Giesbers, Frans 
Dotinga, Inge de Nijs, Piet de Joode, Math Heijnen. 
Afmeldingen: Inge de Jager, Janny en Albert Venemans, Wim Willemse, Kas 
Maessen, Ronald Cornet, Johan Pegge, Max Kohnstamm.  

Tijd: 14.00 – 16.00 
Locatie:  Sail Today te Almere 
________________________________________________________________________________ 
 
Deel I – Jaarlijkse stukken 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
Tom N opent vergadering; hij legt nog eens uit dat en waarom de HLSK een stichting is en dat er dus 
geen ledenvergadering is, maar wel een jaarvergadering, waar deelnemers een platform krijgen, 
vragen kunnen stellen en het bestuur van advies kunnen dienen. Tom deelt mee dat het bestuur 
versterking nodig had en dat Nella van Braam is toegetreden tot het bestuur met ingang van dit 
seizoen en (een deel van) de portefeuille deelnemerszaken van Gert-Jan zal overnemen. Opmerking: 
alle onderliggende vergaderstukken zijn te vinden op de HLSK site; onder ‘jaarvergadering 2016/2017 
in Almere’. 
 
2. Behandelen notulen vorige jaarvergadering 2015/2016 
Er zijn geen opmerkingen waarna de notulen vastgesteld zijn. 
 
3. Financieel jaarverslag 
Gert-Jan geeft toelichting op het financieel verslag. Contributie is ons grootste inkomen. Er is 
gereserveerd voor het Calamiteitenfonds en er is geld uitgegeven aan kaarten. Voor de website was 
€ 1.500gereserveerd, maar dat is nog niet besteed. 
 
4. Verslag Kascommissie over 2015/2016 
De Kascommissie keurt bij monde van Anja alles goed. 
 
5. Verkiezing Kascommissie 
Iedereen gaat er mee akkoord dat de Kascommissie dezelfde samenstelling houdt (Anja Boer en Erik 
Wybenga) 
 
6. Toelichting begroting 2016/2017 
Begroting: We groeien dit jaar waarschijnlijk tot 125 deelnemers. Met deze extra inkomsten kunnen 
we dit jaar ook € 1.500,— reserveren voor de nieuwe website zodat we totaal € 3.000 te spenderen 
hebben. Een overweging is om www.zweedsschaatsen.nl linken ter promotie van de HLSK om zo de 
groei door te kunnen zetten. Leontien: tot hoever kunnen we groeien? Tom: is afhankelijk van het 
aantal gidsen. Met het aantal gidsen (15?) dat we nu hebben tot 150 deelnemers. Met 20 gidsen tot 
200. Bij 250 deelnemers verwachten we de omvang te hebben dat iedereen altijd en op elk niveau 

http://www.zweedsschaatsen.nl/
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voldoende schaatsmaten kan vinden om Zweeds schaatsen in de praktijk te kunnen brengen. Er is nu 
geen wachtlijst. 
 
Deel II – Wijzigingen en toevoegingen aan documentatie 
 
7. Overzicht wijzigingen van bestaande en nieuwe documenten. 
en 
8. Overzicht van nieuwe documenten die onder reglementen of opleidingen vallen 
Het overzicht is te vinden op www.hlsk.nl onder het tabblad Jaarvergaderingen. Niet iedereen heeft 
alle stukken daadwerkelijk gelezen. Tom spoort iedereen aan om dat wel te doen. De HLSK is een 
jonge club, met een goed beschreven veiligheidssysteem. Er zijn veel regels, die bedoeld zijn voor 
één ding: genieten van Zweeds schaatsen. Elk jaar worden de documenten bijgewerkt. Hij bespreekt 
kort de wijzigingen en de nieuwe toevoegingen. Onder meer een test “Is de HLSK iets voor jou” is 
toegevoegd, Tom deelt een aantal exemplaren uit. De test is te vinden onder het tabblad Deelnemers 
op www.hlsk.nl.  
Fenna spreekt haar waardering uit dat ieder seizoen opnieuw documenten worden geactualiseerd en 
verbeterd waar nodig. 
 
9. Stand van zaken lidmaatschap KNSB 
HLSK heeft KNSB benaderd over lidmaatschap van de Stichting van de KNSB. Het zou wenselijk zijn als 
de stichting HLSK onder een sportbond zou vallen zodat gidsen, bestuursleden en andere vrijwilligers 
onder een aansprakelijkheidsverzekering van de bond zouden kunnen vallen. Het 
aansprakelijkheidsrisico voor fouten is eigenlijk niet op een andere manier tegen een betaalbare 
premie af te dekken. 
Vorig seizoen is er overleg geweest tussen de KNSB en HLSK, wat onder meer resulteerde in een 
presentatie van de HLSK op een open dag van de KNSB. De KNSB wil verbreden en staat niet 
ongenegen tegenover de HLSK, maar er zijn wel wat hobbels te nemen. De HLSK zou haar statuten 
moeten aanpassen (en enige autonomie moeten opgeven) Onder voorbehoud heeft Tom statuten 
met minimale aanpassing in conceptvorm naar de KNSB gestuurd, welke daar nu in het kader van een 
formele lidmaatschapsaanvraag ter beoordeling liggen. Mocht de aansluiting niet lukken dan zou de 
HLSK overleg met NOC/NSF kunnen zoeken. 
Saskia: HLSK past totaal niet bij KNSB - kunnen we niet bij Zweedse clubs aansluiten? Tom: dit is 
reeds onderzocht maar het Riksskridskoförbund (de Zweedse KNSB) accepteert geen 
lidmaatschappen van buitenlandse clubs. Ze waren wel belangstellend, maar het bleef nee. 
 
Er volgt een discussie over aansprakelijkheid bij het Zweeds schaatsen en hoe dit risico zo veel 
mogelijk kan worden verkleind. Carolien licht toe waarom een verzekering wenselijk is: Stel, iemand 
loopt letsel op, dan kan het slachtoffer wel vinden dat de gids niet aansprakelijk is, maar zijn 
verzekering wel en de gids vervolgen. Maatregelen om het risico te verkleinen dat iemand 
aansprakelijk wordt gesteld zijn o.a. het ondertekenen van de eigen verklaring, goed kennis nemen 
van de inhoud van de website, zorgen dat je materiaal in orde is. Er wordt verder gediscussieerd over 
waar de risico’s liggen. Rob: Door genoeg maatregelen te nemen als stichting/gids, verklein je het 
juridisch probleem. Het is belangrijk dit aan de rechter te kunnen aantonen in geval van een 
aansprakelijkheidskwestie. Fenna: Heeft een contact in de verzekeringswereld die welwillend staat 
tegenover groepskorting voor outdoorsporten. Tom zal onderzoeken of dit een oplossing kan zijn.  
 
10. Verslag 26 juni Zomer BBQ - werkconferentie  - Nella van Braam 
Op een mooie zomeravond in juni waren we te gast bij Rob en Willeke te Ankeveen. ca 16 mensen 
hebben enthousiast gewerkt aan een aantal zaken waarna we heerlijk in de avondzon hebben 

http://www.hlsk.nl/
http://www.hlsk.nl/
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gegeten waarvoor alsnog dank! Er is gewerkt aan: IJswoorden, de Deelnemersadministratie, lijst 
Vandrarhems en het invoeren van Nederlandse wateren in de database van SN. 
 
Woordenlijst 
Doel van een woordenlijst is dat we een lijst hebben van woorden krijgen die hetzelfde betekenen 
voor hetzelfde soort ijs en ijsomstandigheden. Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat we in het 
Nederlands 'zwart ijs' zeggen waar de Zweden zeggen kärnis. En niet ‘kernijs'. Een groepje heeft zich 
hierop gestort en een lijst (van de SSSK) van ijsgerelateerde woorden vertaald of in het Zweeds 
gelaten als er geen Nederlands woord voor is. Woorden die relevant gevonden werden uitgekozen. 
Waar een Nederlands alternatief voor een woord is, is dat genoemd. Waar geen Nederlands 
alternatief voor bestaat is het Zweedse woord gekozen. Het werk is nog lang niet klaar. Nog niet 
duidelijk hoe voortzetting plaatsvindt. 
 
Deelnemersadministratie - Nella en Gert-Jan 
De deelnemerslijst is bijgewerkt n.a.v. de aanmeldingskaarten of -mails. Dat waren dan geboorte- en 
aanmeldingsdata. Belangrijk is dat gidsen de lijsten bijhouden zo missen er op de lijsten gegevens 
over Uitrusting goed bevonden (naam gids) Veiligheidsoefening gedaan (naam gids) SN 
doorgenomen met  (naam gids) Eigenverklaring ondertekend Badge. 
 
Vandrarhems - Hans Meijer en Math Heijnen 
Joost Dikken, Math, Gert-Jan, Hans. Zij hebben een lijst met vandrarhems bijgewerkt. Het is soms 
moeilijk om goede vandrarhems te traceren. De laatste tijd worden veel vandrarhems door 
vluchtelingen in gebruik genomen of wordt er geen telefoon opgenomen. Op basis van goede 
ervaringen - denk aan kookgelegenheden, communicatie, wifi, ligging en als het er fatsoenlijk uitziet. 
Hans nodigt iedereen uit de ervaringen uit het verleden in te vullen maar natuurlijk de ervaringen 
van de nieuwe trips van dit seizoen te vermelden op een google link: 
https://drive.google.com/open?id=1Tva92anMPyutozC_KeCbQwHMdD0&usp=sharing 
Er wordt gesproken over de lijst te integreren in de deelnemersopleiding. Gert-Jan zal met 
Math/Hans bespreken of deze lijst rondgestuurd kan worden met een instructie.  
 
Waterdatabase Nederland 
Het voornemen is om alle Nederlandse wateren juist gemarkeerd op de kaart te krijgen. Er zijn ruim 
3000 Nederlandse wateren bij naam genoemd opgenomen in het databestand van SN. Veel van deze 
wateren staan niet exact genoeg gemarkeerd op de Nederlandse kaart Met behulp van een 
topografische kaart, Openstreetmap.org en google maps zijn bestaande vermeldingen in de database 
gecontroleerd, eventueel verbeterd en ook nieuwe vermeldingen aangemaakt. Verbeteringen waren 
hier en daar nodig v.w.b. de naam van het water en de exacte locatie. 
Fenna: Hoewel veel wateren een vermelding hebben in de database, ontbreken er ook nog een paar 
die voor Zweeds schaatsen best interessant kunnen zijn. Die pareltjes vinden zie ik ook als mijn 
missie ;). Hierbij nodigt het bestuur Fenna uit om na te denken een commissie waterkaarten samen 
te stellen om dit voornemen meer gestalte te gaan geven. Fenna gaat hier over nadenken. 
 
11. Advies lichaamsbeschermende maatregelen  - Carolien van Rees/ Leonhard Beijderwellen 
Leonhard en Carolien lichten hun advies (zie vergaderstukken op www.hlsk.nl) toe met een 
interessante presentatie. Er is weinig specifieke informatie te vinden over letsels in onze – wel 
risicovolle - sport. Het ‘KNSB’ schaatsen (op goed ijs) verschilt dusdanig van het Zweedse schaatsen 
(op slecht ijs) dat specifieke letsels moeilijk vergelijkbaar en traceerbaar zijn. Zo laten cijfers 
afkomstig van de EHBO uit Nederland (KNSB toertochten) zien welke letsels ongeoefende schaatsers 
oplopen. Ook SN levert weinig betrouwbare info. Weliswaar worden ongelukken gerapporteerd, 

https://drive.google.com/open?id=1Tva92anMPyutozC_KeCbQwHMdD0&usp=sharing
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maar het soort letsels en de ernst daarvan wordt niet of niet eenduidig beschreven. Alle informatie 
doorgespit hebbende komen zij tot het volgende advies aan het bestuur m.b.t. 
lichaamsbeschermende maatregelen.  
Adviezen aan bestuur en gidscommissie: beveel aan, met uitleg, evalueer en stel eventueel verplicht 
(in volgorde van belangrijkheid): 
1. een (gecertificeerde) helm met ronde achterkant 
2. kniebeschermers 
3.  elleboogbeschermers 
4. polsbeschermers 
5. snijvaste, soepele (kevlar) scheenbeschermers 
 
Het bestuur neemt het advies over en verzoekt de gidscommissie (die primair over de 
veiligheidsuitrusting gaat) een standpunt in te nemen. 
 
12. LLK/HLSK weekend - Rob Mulders 
De LLK (Linköpings Långfärdskridsko Klubb) is onze zusterclub, vanaf het prille begin. Elke twee jaar 
wordt er een gezamenlijk weekend georganiseerd (tot nu toe 2x).Vorig jaar (2015) vond tijdens dit 
weekend het Mjösa incident plaats. Zie het incident-rapport, ook op www.hlsk.nl. In het rapport zijn 
LLK en HLSK opgeroepen organisatorische verbeteringen aan te brengen, om de kans op tunnelvisie 
en verhoogde risico’s te verkleinen bij de organisatie van zo’n complex evenement. Afgelopen juni is 
er overleg geweest tussen de clubs of er, gezien het incident van de vorige keer, überhaupt weer een 
weekend zou moeten worden georganiseerd en zo ja, hoe het dan beter moet. De eerste vraag werd 
door allen met ja beantwoord en op de tweede vraag is uitgebreid gediscussieerd over meerdere 
denkbare verbeteringsmodellen. Besloten is de variant uit te werken van Rob Mulders en Krister 
Valtonen (LLK), die zich beschikbaar stelden voor de organisatie van het 2017 weekend. 
Het bestuur ondersteunt dit van harte. Zie voor de nieuwe opzet de vergaderstukken. Rob heeft de 
nieuwe opzet ter vergadering gepresenteerd. 
 
13. Rondvraag/discussie  
 
N.a.v. Lichaamsbeschermende maatregelen 
 
Meest ernstige letsels komen voor bij plurren, de meeste gewoon bij vallen.  
De achterkant van de helm dient rond te zijn zodat de kracht verdeeld wordt. Als deze puntig is, 
wordt de kracht onevenredig verdeeld over de schedel wat een verhoging op letsel geeft.  
Een helm dient ISU gecertificeerd te zijn.  
 
Saskia: wanten-dragers hebben meer moeite met de lijn door de karabijn te krijgen als ze in het 
water liggen. Wanten worden dan ook afgeraden.  
 
Leontien: beschermt de rugzak niet tegen hoofdletsel? Carolien: nee en er komen ook veel 
aangezichtsletsels voor.  
 
Schouderletsels komen bij Zweeds schaatsen meer voor, door het dragen van de rugzak.  
 
Herbert: heeft ervoor gekozen om heupbescherming te dragen, wat hem al letsel bespaard heeft.  
 

http://www.hlsk.nl/
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Gert-Jan: wat zijn aanbevelingen van andere clubs? Carolien: SSSK heeft aanbeveling, geen 
verplichting om handschoenen, helm, knie- en elleboogbeschermers te dragen. De SIG vertoont 
verschillende informatie in verschillende rapporten.  
 
Fenna: Bravo voor het uitgebreide onderzoek; hier zit veel werk in. Zouden er veiligheidsmaatregelen 
vooraf genomen en verplicht gesteld kunnen worden? bijv. valtraining, fitness. Carolien: misschien 
(iets voor de gidscie), maar dit onderzoek ging alleen over lichaamsbeschermende zaken.  
 
Leonhard: Wat heel belangrijk is, is om kennis te nemen van de site veiligheidnederland.nl, zorgen 
dat je schaatst in de goede niveaugroep en dat je basisuitrusting in orde is.  
 
Rob: Als gids vraag ik (dus geen vraag vanuit de gidscommissie) wat is de status van ‘aanbevelen’ - 
wanneer kom je als groep nog thuis en wanneer niet. Carolien: de opzet van de oefening was om 
meer bewustzijn voor het materiaal te verkrijgen. Leonhard: en het onderzoek beoogde lering te 
trekken uit welke letsels op welke manier verkregen werden.  
 
De gidscommissie gaat zich buigen over de vraag of zij, naar aanleiding en op basis van het 
onderzoek, wijzigingen zal aanbrengen aan de veiligheidsuitrusting. 
 
N.a.v. LLK/HLSK weekend 
 
Fenna: Mensen worden dus ingedeeld in rij- en schaatsgroepen waar ook whatsapp groepen voor 
worden aangemaakt. Is er rekening gehouden met de (in)stabiliteit van het whatsapp 
systeem/bereikbaarheid? Rob: dit is getest tijdens het vorige gidsweekend en de ervaring was zeer 
positief.  
 
Leontien: Hoe worden de groepen ingedeeld?  
Rob: er wordt een aankondiging gedaan voor groep II, III en IV.  
Inschrijvingsaantal (gidsen inbegrepen!) als volgt: 
Eén groep II - 4 deelnemers HLSK =  totaal 8 
Twee groepen III - 8 deelnemers HLSK = 16 
Eén groep IV - 4 deelnemers HLSK = totaal 8  
totaal 32 deelnemers (= incl. gidsen), deze worden gemixt dus Nederlandse en Zweedse deelnemers 
in een groep.  
Rob en Krister zijn reservegidsen.  
 
En verder… in de rondvraag 
- Anja: Heeft ervaring (bergsport) met het gebruik van een zgn. personal location beacon / GPS met 

noodknop. Je kunt abonnementen afsluiten voor gebieden waar geen bereik is. Is het een idee om 
zoiets in de kaartenbak te hebben? Rob: op zich is er in Zuid-Zweden goed bereik. in het 7-jarig 
bestaan van de HLSK zijn er 2 incidenten geweest, waarbij er geen problemen waren om de 
reddingsdiensten in te schakelen. 
 

- Plurrning evaluatie: Rob dankt organisatie. Evaluatie op papier volgt. Combinatie van de plurr en 
het platform was een goed idee van Marcel. 

 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Tom iedereen voor de komst en sluit de vergadering. 

http://veiligheidnederland.nl/

