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NOTULEN PLATFORMMEETING HEEMSKERK, 10 april 2010 

 

Notulist: Luuk de Vries. 

 

1. Welkom 

Luuk opent de vergadering. Initiatief tot bijeenkomst ontstond op de Fluessen. René, Max, Luuk en 
Rob, Tom en Luuk bereiden voor. Matthy van Klaveren wordt bedankt voor aanbieden Clubgebouw 
‘Kees Jongert’.Na het eten ontvangt Rob uit handen van Max Kohnstamm (namens de deelnemers) 
een grote foto + lijst voor zijn enorme enthousiasme om de HLSK-kar te trekken. Max meldt dat het 
cadeau nog enigszins moet worden afgewerkt. 
  

2. Geschiedenis en doelstelling HLSK 

Rob vertelt over zijn eerste contact met de LLK in Zweden. Meteen ontstond de gedachte ´dit moeten 
we zelf kunnen´. Opvatting in Zweden: “Je kunt erdoor zakken, dus ik neem veiligheidsmaatregelen”. 
Opvatting in Nederland: “Ik zak er niet door”. Dat laatste is niet logisch. Als je je op ijs begeeft, kun je 
erdoor zakken. Persoonlijke beginervaringen van Rob, samen met JanWillem: in de mist de auto niet 
kunnen vinden vanaf het ijs…De 30 km lange terugtocht door het bos in het donker… en nog veel 
meer. Dit alles heeft geleid tot de oprichting van de HLSK, om zodoende de groep met 
enthousiastelingen te vergroten, zodat er meer kans ontstaat om met een groepje een mooie, veilige 
schaatsreis naar Zweden te maken. 
 
Waarom een stichting? 
- missie van veiligheidsbewaking; 
- een stichting waakt; 
- bestuur houdt de touwtjes in handen. 
Als je een missie hebt dan moet je een stichting nemen. Je moet de stichting beschouwen als een 
kenniscentrum, die tochten van gidsen en deelnemers faciliteert. 
 
De doelstelling is het bevorderen en genieten van schaatsen op natuurijs, waar ook ter wereld, op 
een veilige manier volgens Zweeds model. Dit kan zijn in Zweden, Duitsland, Nederland maar later 
ook in Noord-Amerika, Rusland, Finland en Noorwegen. Een mooi verleden, maar nog veel grotere 
toekomst. 
 

3. Statuten en reglementen 

Tom en Rob nemen de stukken Statuten, Huishoudelijk reglement en Veiligheidsreglement door met 
de vergadering. Wijzigingen worden genoteerd en aangepast door Rob en Tom. Met `track changes` 
worden de wijzigingen zichtbaar gemaakt in de documenten. Passages met exacte data over boekjaar 
van de stichting worden meegenomen ter heroverweging. 
 

4. Bestuur en het faciliteren van tochten 

Rob stelt het bestuur en enkele commissies voor. 
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter Rob Mulders 
Penningmeester René Brandsma 
Publiciteit Max Kohnstamm  
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Allerlei commissssies 
Evenementencie  Luuk de Vries 
Materiaalman    Marcel van Bemmel 
Gidsopleidingscommissie Wim Willemse, Hans Bernving en Rob Mulders 
Opleiding deelnemers  Marcel van Bemmel en Rob Mulders 
 
Gang van zaken rond schaatstochten 
De belangrijkste personen zijn de ijsrapporteurs; zij zijn per toerbeurt één week actief binnen de 
HLSK. De ijsrapporteur weet alles t.a.v. de ijscondities, overal. Hij/zij krijgt en vergaart zijn gegevens 
van ijsobservaties “all around”  en staat in contact met observateurs van andere clubs (o.a. Zweedse 
clubs, zoals onze zustervereniging LLK uit Linköping). Ook krijgt/heeft de observateur veel informatie 
van isobs = ijsobservaties van andere informanten. 
 
Stel, iemand binnen de HLSK wil schaatsen. Hij/zij belt een gids (of is zelf gids) en stelt de vraag: 
”Kunnen we schaatsen en wil je met me schaatsen?” De gids belt de ijsrapporteur en overlegt met 
hem waar verantwoord geschaatst kan worden, Nederland, Duitsland, Zweden, etc. Er ontstaan dan 
de volgende twee mogelijkheden bij schaatsbaar ijs: 
 
1. er ontstaat een privétocht  buiten de HLSK; geen vlag op de rugzak van de gids. 
2. de tocht wordt georganiseerd met HLSK-veiligheidsregels; wel een vlag op de rugzak van de gids. 
 
De observateur wil natuurlijk graag meewerken aan de doelstelling faciliteren en genieten… en zal 
dus ook op zijn beurt gidsen vragen tochten te organiseren. Bij een officiële HLSK-tocht gaat de gids 
dan verder initiëren. De tocht wordt aangekondigd op www.skridsko.net en belangstellenden kunnen 
zich opgeven. Dan begint het spel pas echt: planning, afspraken, vervoer, plan voor de reis/tocht, etc. 
Dit zal allemaal worden uitgewerkt in Handboek Gids (vertaling van de LLK) en Handboek Deelnemer 
(nieuw op te zetten). 
 

5. Begroting 

De penningmeester behandelt de begroting. In een later stadium wordt het definitieve boekjaar 
bepaald en wordt de contributie-inning aangepast. Wie geen contributie betaalt, valt af als 
deelnemer en dan kunnen er nieuwe enthousiaste leden worden aangemeld. Iedereen die lid wordt 
van de HLSK in de eérste maand na de oprichting van de Stichting, hoeft geen €10 ,-inschrijfgeld te 
betalen naast het lidmaatschap en daarna wel. 
 
Cor Faber (HLSK-lid uit Heerenveen) biedt namens ‘Faber Sport’ een complete schaats- (met 
riempjes) + veiligheidsuitrusting aan (zonder schoenen), te gebruiken door leden die nog geen 
uitrusting hebben. Als schoenen kunnen dan bergschoenen worden gebruikt. De penningmeester is 
niet als enige enthousiast over dit aanbod. Applaus klinkt. 
 

6. Schaatsen in Duitsland 

Max Kohnstamm en Ewout Kramer vertellen over hun schaatstocht in Mecklenburg-Vorpommern. 
Een alternatief relatief dicht bij huis met een schaatsgevoel in een soort Drents landschap; met lichte 
heuvels en heide en  loofbos. En schitterende accommodaties met sauna’s en whirlpool in de buurt 
van de Muritzsee in Der Mecklenburg Vorpommerischen Seeenplatte. ‘s Zomers een prachtig 
kanogebied. Een gebied ten noorden van Berlijn. Sehr schön. Sfeervolle ‘Oostduitse’ beelden. Als je al 
deze beelden ziet, terwijl je bezig bent met statuten etc. dan denk je: “Ja, daar doe ik het voor.” 
 

7. Skridsko.net 
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De site www.skridsko.net is de overkoepelende schaatswebsite van de Zweedse clubs. De HLSK is lid 
van Skridskonet en de HLSK is voornemens deze site zoveel mogelijk te gebruiken voor de 
informatievoorziening. Voor de demonstratie was de tijd te krap. Komt opnieuw op de agenda. 
 

8. Napraten 
Voor, tijdens en na de vergadering werden bewegende beelden en foto’s vertoond van de afgelopen 
winter via de beamer van de Schaatsvereniging in Heemskerk. Vanuit Zweden, Nederland en 
Duitsland: inspirerend. Onder andere mooie films van Leontine Kranendonk en Ger de Vries. Jos 
Niesten (barkeeper) en Matthy worden bedankt voor de goede afwikkeling en het heerlijke eten. 


