
   
Verslag HLSK jaarvergadering op 11 oktober 2013 in Ankeveen 

Aanwezig: Gert-Jan Vroege, Tom Nieuwenhuijsen, Marcel van Bemmel, Joris Westendorp, Rob Mulders, 

Carolien van Rees,  Eric Wybenga, Max Kohnstamm, Leontine Kranendonk, Janny Straatsma, Albert 

Venemans, Kari Stange, Erik Greyerz (SSSK), Anja Boer, Hans Meijer, Ger de Vries, Marijn Giesberts 

Notulen: Max Kohnstamm 

1. Opening en agenda   

Rob heet onze gast uit Stockholm, Erik Greyerz, speciaal welkom. Hij is met onze nieuwe HLSK-

deelneemster Kari Stange, afkomstig uit Zweden, meegekomen. Geen opmerkingen over de agenda. 

2. Notulen 2012/2013  van de platformvergadering 

Janny’s naam is verkeerd vermeld. Het is niet Janny Straatmans maar Janny Straatsma. Verder geen 

opmerkingen. 

3. Notulen van de bestuursvergadering na jaarvergadering 2012/2013  

Rob licht toe dat standaard de notulen van de eerste bestuursvergadering na iedere platformvergadering 

openbaar worden gemaakt, zodat de deelnemers van de HLSK kunnen lezen wat het bestuur met 

adviezen van de platformvergadering heeft gedaan. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de 

bestuursvergadering na de vorige jaarvergadering. 

De vergadering wordt enkele malen licht verstoord door gejuich in de (aangrenzende) gelagkamer van 

Het Wapen van Ankeveen. Even wordt de suggestie gewekt dat de KNMI weerman al natuurijs voorspelt, 

maar het blijkt dat het Nederlands voetbalelftal heeft gescoord tegen Hongarije.  

4. Financiële rapportage 2012/2013  

Gert-Jan heeft het penningmeesterschap deze zomer overgenomen van René Brandsma.  We hebben in 

het boekjaar weinig uitgegeven waardoor we circa 1.900 euro hebben kunnen toevoegen aan het eigen 

vermogen. Het bestuur wil graag een buffer opbouwen voor het geval zich onverwachte zaken voordoen, 

bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid, verzekeringen of schadeclaims. De aanwezigen zijn het 

met dit standpunt geheel eens, er vanuit gaand dat er (op termijn) wel een plan komt op het gebied van 

aansprakelijkheid. Rob geeft aan dat dit punt in een van de komende seizoenen op de agenda zal staan. 

We zijn nog steeds in de beginfase van de HLSK. Het feit dat er zo weinig is uitgegeven heeft ook te 

maken met het feit dat het bestuur, de gidsen en de overige vrijwilligers de door hun gemaakte onkosten 

zelf betalen en niet ten laste van de stichting laten komen.  

Erik Wybenga vindt dat er wel degelijk uitgaven zijn die ten laste van de HLSK zouden mogen komen, 

zoals  bijvoorbeeld de reiskosten naar het gidsencongres en het bijwonen van overleg over Skidskonet.. 

Er is breed draagvlak voor onkostenvergoeding. Rob noemt het risico van belangenverstrengeling, Hans 

Meijer beaamt dit. Albert Venemans stelt dat het uitsluitend zou moeten gaan om activiteiten die geheel 



   
en al het belang vereniging betreffen. Het bestuur zal zich beramen over het voorstel, maar is in ieder 

geval voor ‘uiterste terughoudendheid’.  

5. Verslag van de kascommissie over 2012/2013 door de vertegenwoordiger kascommissie Hans 

Verslag kascommissie die bestaat uit Hans Meijer en Joost Dikken: Hans is blij dat financiën zo zorgvuldig 

worden bijgehouden. ‘Gaat hartstikke goed, complimenten aan de penningmeester’ zo stelt Hans. Wel 

heeft de kascommissie twee aanbevelingen: Het zou goed zijn als er duidelijk en helder doel wordt 

geformuleerd waarvoor gespaard wordt en de inventarislijst zou de waarde moeten aangeven van de 

spullen die op de lijst staan.  De kascommissie adviseert de penningmeester te dechargeren. 

6. Begroting 2013/2014  

Gert-Jan licht de begroting toe. We gaan naar 100 rijdende leden, hetgeen voor een zeer kleine stijging 

van de inkomsten zal zorgen. Er is verder geen commentaar op de begroting. 

7. Voorgenomen wijzigingen reglementen zomer 2013 door Rob 

Rob geeft een toelichting op de wijziging en/of toevoegingen op de reglementen en andere stukken. Zo 

is de lijst van 10 FAQ’s uitgebreid naar 30 FAQ’s. Er zijn geen opmerkingen of adviezen vanuit de 

vargadering. 

Er blijft regelmatig gejuich opklinken uit de gelagkamer van het Café. Nederland doet het goed. 

8. Verslag brainstorm mediabeleid zomer 2013 door Max 

Max presenteert de visie van het bestuur op basis van de brainstorm met een tiental leden deze zomer. 

In essentie: we zullen vanaf nu uitsluitend de nadruk leggen op de positieve aspecten van onze manier 

van schaatsen. Nadruk op drie aspecten: genieten van schaatsen, genieten van de natuur en zorgen voor 

veiligheid. We zullen ons niet afzetten tegen de KNSB, maar ons presenteren als veilig alternatief naast 

de aanpak van de KNSB. Het duidelijk formuleren van deze boodschap op de website heeft absolute 

prioriteit. We zullen terughoudend en (zeer) selectief zijn indien de pers ons benadert. Er volgt een 

geanimeerde discussie over een aantal aspecten van het voorgestelde beleid.  Per saldo is de ledenraad 

het eens met het voorgestelde beleid.   

 9. Alternatieven voor naamgeving HLSK schaatsen. 

Er volgt enige discussie over de voor en nadelen van bepaalde namen, maar tot een duidelijk beeld leidt 

dit nog niet. We besluiten tot een enquête onder de leden via e mail om de voorkeuren onder de 

deelnemers te peilen. Daarna neemt het bestuur een beslissing over de naam van de ‘HLSK-sport’. 

10. Aanpak IJsvos cursus, toelichting door Rob 

Doel is dat ijsvossen zelfstandig een weekend in Zweden durven organiseren. Verwacht wordt dat er veel 

belangstelling zal zijn. Uitgangspunt bij een eventueel noodzakelijke selectie is commitment op ook 

werkelijk aan de slag te gaan, zowel tijdens de cursus als na afloop. De training bestaat uit drie 



   
theoriedagen en drie weekenden: ieder seizoen een thoeriedag en een weekend, drie seizoenen in totaal 

dus. 

De aanwezigen komen met enkele suggesties: van de  IJsvos cursus wel de theoriecursus open stellen 

voor iedereen? Bijvoorbeeld met eLearning, zelfs op onze website? De gidsencommissie zal kijken wat 

mogelijk is. De factor tijd vormt een belangrijke beperking…. 

11. Status Gidsopleiding, toelichting door Rob 

Het is het laatste jaar van de huidige gidsgroep. Rob presenteert het profiel voor nieuwe aspirant 

ijsgidsen. De eisen worden toegelicht en binnenkort als bestand op www.hlsk.nl gepubliceerd. De eisen 

zijn niet heilig, bijvoorbeeld de leeftijdseis van ‘ onder de 50 jaar’. Rob schat het aantal kandidaten op 10. 

Selectie geschiedt door de gidscommissie. 

12. Rondvraag 

 Hans Meijer vraagt wat er precies rond Joost en zijn kandidatuur als gids bij de LLK is gebeurd. Rob 

stelt namens het bestuur dat we het ongepast vinden om in deze vergadering op persoonlijke zaken 

in te gaan. Erik Wybenga vult Hans aan met de opmerking het te betreuren dat René kennelijk om 

deze reden is gestopt als bestuurslid. Qua procedure geeft Rob aan dat de HLSK gereageerd heeft op 

een actief verzoek vanuit de LLK. Het bestuur betreurt de wijze waarop bepaalde besluiten zijn 

genomen en zijn gecommuniceerd. Het bestuur heeft daar lering uit getrokken. Maar het bestuur 

staat inhoudelijk wel achter het genomen besluit. Het belang van de HLSK en de goede 

samenwerking met onze zustervereniging LLK staat voorop. 

 Joris maakt zich zorgen over de vraag of er wel plaats blijft voor ‘mafkezen’ binnen de HLSK. Rob stelt 

dat die ruimte er blijft, maar de principes rond veiligheid staan altijd voorop.  

 Ger vraagt of we nog een keer ‘echt’ gaan plurren? Een echte plurrning organiseren staat op onze 

wensenlijst. Maar de risico’s zijn groter dan je denkt. Er zijn voor en nadelen, en je kunt bijvoorbeeld 

na een schaatsdag niet zomaar besluiten iemand te water te laten. Er zullen altijd extra 

veiligheidsmaatregelen nodig zijn. 

 Marcel: komt er een bestuurslid bij? Gaat gebeuren, maar niet op korte termijn, we hebben geen 

haast. 

 Onze Zweedse gast Erik (een zeer ervaren ijszoeker van de SSSK) vond een het plezier om er te zijn 

en ervaart de HLSK  als een serieuze club.   

 Bij onze terugkeer in de gelagkamer wordt het duidelijk waarom er zo regelmatig gejuicht werd. 

Uitslag Nederland – Hongarije is 8 -1.  

 

http://www.hlsk.nl/

