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Bestuursvergadering HLSK 16 oktober 2012 
 
Aanwezig: Max, Gert-Jan, Rob 
Afwezig: René (vakantie) 
Tijd: 20:00 – 22:30 
 

1. Notulen vorige keer 25 juli 2012 – goedgekeurd 
2. Actiepunten 

- Jaarevaluatie HLSK: Gert-Jan heeft concept en stuurt rond 
- Tripevaluatie, concept formulier, door Gert-Jan, blijft staan 
- Tom screent HLSK docs op aansprakelijkheid en geeft advies – afgerond 
- Referentiekaart A6 layout naar Rob, actiepunt Max – blijft staan 
- Organisatie LLK schaatstechniektraining, stukje tekst maken Gert-Jan – blijft staan 
- HLSK- LLK weekend, Wim heeft dit opgestart, Sytske nog vragen (Rob) 
- KvK aanmelden Gert-Jan, is gebeurd door Max 
- Financien rapportage, is gebeurd door Rene 
- Begroting aanpassen, is gebeurd door Rene 
- Kascommissie vragen werk te doen, is gebeurd door Rene 
- Badge administratie up-to-date brengen, door Rene i.o.m. Marcel, blijft staan 
- Aanpassingen documenten en op website zetten, door Rob, is gebeurd 
- Deelnemerscommissie betrekken bij nieuwe documenten, door Gert-Jan, is gebeurd 
- Klubbtur certificatie vertaald, door Gert-Jan, is gebeurd 

3. Doornemen adviezen platformvergadering 
- Eigen verklaring ondertekenen, hoe gaat de organisatie daarvan? Besluit voor dit 

seizoen: zoveel mogelijk op de deelnemersavond en tijdens de openingsbijeenkomst, 
daarna ontbrekende mensen PDF sturen, vragen deze te printen, te ondertekenen en 
terug te sturen. Deelnemers kunnen besluiten om pas tijdens eerste trip te 
ondertekenen, dat is prima. Besluit voor de registratie van de ondertekende Eigen 
Verklaring: Rob maakt beveiligde omgeving op www.hlsk.nl , met toegang voor bestuur, 
gidsgroep en deelnemerscommissie 

- Advies Joris: heeft gemaild dat hij geen verbeteringen weet te doen, hij gaat akkoord met 
de Eigen Verklaring zoals ingebracht tijdens vergadering 

- Ingebracht door bestuur zelf: de tekst “ik zal opvolgen” kan verbonden worden, door een 
“tenzij”, met “als ik me niet veilig voel trek ik aan de bel” – actiepunt Max, neemt met 
Tom op, daarna vaststellen 

- Openstaand punt Karel: hij heeft tot 1 november om punten in te leveren. Een eerste 
punt van Karel wordt verwerkt: namelijk de tekst over direct royement wordt vervangen 
door de tekst dat het overtreden van de gedragscode gelijk staat aan schade berokkenen 
aan de stichting HLSK, zowel in punt 8 en 10 van de Gedragscode. 

- Ingezonden feedback Joost (na vergadering): hij adviseert te conformeren aan 
geschreven teksten vanuit Skridskonat Zweden over het gebruik; deze zijn er niet volgens 
het bestuur. De crux is juist dat ze in Zweden niet nodig zijn, maar in Nederland wel, 
omdat de Zweedse manier van schaatsen en de manier van feitelijk rapporteren bij ons 
onbekend c.q. ongebruikelijk is. De HLSK wil de link met Skridskonat absoluut niet in 
gevaar brengen. Vandaar dat wij een stap verder willen en moeten gaan dan de Zweden. 
Het advies van Joost nemen we niet over. 

- Advies Sam: neem een rechtsbijstandsverzekering voor de gidsen vanuit de HLSK, om 
altijd achter de gidsen te kunnen staan. Bijkomende vraag, opgebracht door Tom in een 
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email na de vergadering: moeten we ook een aansprakelijkheidsverzekering? Dit leidt tot 
veel nieuwe vragen: worden de kosten niet navenant (te) hoog? Wat wordt wel gedekt 
en wat niet? Belasten we de kosten door in de contributie aan alle deelnemers, of in een 
fee per tocht aan de deelnemers die meegaan op een trip/tocht? Wat zijn de voor- en 
nadelen van dergeijke verzekeringen? Besluit: te kort tijd om de consequenties goed te 
overzien; uitstel van dit punt tot volgend seizoen, we hebben meer tijd nodig voor de 
voorbereiding om tot een besluit te komen. 

4. Overige wijzigingen op documenten 
- Moet Gedragscode Skridskonat niet eigenlijk Handleiding Skridskonat heten? Nader de 

de inhoud beschouwend is het toch eigenlijk meer een gedragscode dan een handleiding. 
We houden het op Gedragscode. 

- Klubbtur criteria: vertaling afronden, door Rob 
- Indeling deelnemerscommissie moet aangevuld worden met de 4e persoon (Marcel, 

Marijn, Gert-Jan, Rob), actiepunt Rob afronden document 
5. Geen andere punten: op Gedragscode Skridskonat en Eigen Verklaring na, stellen we alle 

documenten vast. Besluit: documenten gelden vanaf nu, deze opnemen op www.hlsk.nl 
onder Reglementen en communiceren via HLSK Nieuws email (actie Rob). 

6. Voortgang Handboeken 
- Zit momenteel geen schot in. Verzoek Johan Pegge: om handboek gids voorrang te 

geven. Terechte vraag. Maar: vertaling 1 op 1 geeft problemen, de HLSK situatie met 
meerdaagse trips heeft impact op veel teksten uit LLK-handboek, dat gericht is op 
dagtochten. We overwegen HLSK-handboek “from scratch” nieuw te beginnen. Besluit 
begin volgend jaar, daarna in de zomer 2013 oppakken. We hebben geleerd dat we niet 
alles tegelijk kunnen handlen, de HLSK is in opbouw. 

7. Voouitblik deelnemersavond 
- 20 november: Rob zal een aankondiging sturen. Deelnemerscommissie komt uur eerder 

bij elkaar. Programma: de bestaande introductie Rob en Marcel, aangevuld met 
wijzigingen a.g.v. documenten + ondertekening EV. Onderdeel uitrusting door Gert-Jan 
met behulp van Marcel, Rob bespreekt dit met Marcel. 

8. Vooruitblik openingsdag 
- In plaats van schaatsen in Dronten, hebben we voorkeur voor wandeling bij 

Natuurcentrum Oostvaarders aan de Almere-kant. Past beter bij de HLSK; deelnemers 
kunnen rugzakken testen (kan eigenlijk niet in Dronten), we zijn dan buiten en we 
kunnen makkelijker het zaaltje in. En: kleine kans op natuurijs. Programma: wandeling 
met hoofdboswachter Hans Erik Kuypers (actie Max), uur inleiding theorie over ijs (actie 
Rob), en NK reddingslijnen gooien (actie Luuk). Rob zal Luuk/Sytske inschakelen. 

- Volgend seizoen: 1e of 2e zondag van december i.p.v. 3e zondag. 
9. Vooruitblik theoriedag gidsen 

- Laten we aan de gidscommissie over 
- Tom en Carolien krijgen dit seizoen de kans examen te doen 

10. Taken commissies 
- Zie punt 7, 8 en 9. 

11. Wvttk 
- Rene moet doorgeven wie er betaald heeft en wie niet 
- Rob stuurt nieuw password rond  
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