Stichting HLSK Jaarvergadering Deelnemersplatform, 17 oktober 2014

Verslag HLSK jaarvergadering Deelnemersplatform op 17 oktober 2014 in Ankeveen
Aanwezig: Tom Nieuwenhuijsen, Max Kohnstamm, Gert Jan Vroege, Kari Stange, Rob Mulders, Carolien
van Rees, Albert Venemans, Joost Dikken, Marcel van Bemmel
Afwezig met bericht: Janny Straatsma en Hans Meijer.
Notulen: Erik Wybenga.
1.
Opening en agenda
Tom heet allen welkom en staat kort stil bij het overlijden van twee van onze deelnemers. Ella Mulders
en Jeroen Tomlow Kamerbeek. Zij zullen enorm worden gemist. Er zijn geen opmerkingen over de
agenda.
2.
Notulen 2013/2014 van de platformvergadering
Erik meldt dat zijn naam op zijn Scandinavisch wordt gespeld: Erik. Geen verdere opmerkingen. Na een
verzoek van de voorzitter om een notulist voor deze vergadering (Gert-Jan heeft het erg druk), biedt Erik
zich aan.
3.
Financiële rapportage 2013/2014
De rapportage wordt toegelicht door de penningmeester. Albert Venemans heeft een vraag of er kosten
vergoed worden voor het gebruik van de accommodatie voor de IJsvoscursus door Furore. Rob Mulders
geeft aan dat dat niet het geval is en dat hij dat zo wil houden. Verder geen vragen of opmerkingen.
4.
Verslag van de kascommissie over 2013/2014 door de vertegenwoordiger kascommissie Erik
Verslag kascommissie bestaande uit Hans Meijer en Erik Wybenga. Bij ontstentenis van de eerste doet de
laatste wat onwennig verslag: er zijn geen onregelmatigheden gevonden en vervolgens wordt de
penningmeester gecomplimenteerd en bedankt. Het bestuur wordt geadviseerd om de penningmeester
te dechargeren.
5.
Verkiezing Kascommissie 2014/2015
De huidige kascommissie wordt met algemene stemmen herbenoemd.
6.
Begroting 2014/2015
Gert-Jan licht de begroting toe. Na een vraag wordt bevestigd dat de kosten voor de ijsvoscursus jaarlijks
zullen terugkeren. Er zijn reserveringen gemaakt vanwege de extra gidsen. Verder moet er een extra
uitrusting komen zodat er in totaal 3 beschikbaar zijn. Voorts wordt er voorzien in een buffer ten
behoeve van het calamiteitenfonds. Er is verder geen commentaar op de begroting.
7.
Voorgenomen wijzigingen reglementen zomer 2014
Tom geeft een toelichting op de wijziging en/of toevoegingen op de reglementen en andere stukken. Zo
is de huidige niet-rijdende deelnemer vervangen door het begrip supporter, en kunnen alleen rijdende
deelnemers opteren om niet rijdend deelnemer te worden. Supporters kunnen van het bestuur toegang
tot SN krijgen en zijn onderworpen aan alle regels met betrekking tot het correcte gebruik daarvan. Zie
verder het betreffende vergaderdocument. Er zijn geen opmerkingen.
8.
Nieuwe documenten die onder reglementen en/of opleidingen vallen
Rob licht vanuit de Gidscommissie nog een aantal nieuwe documenten toe.
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Over de nieuwe documenten bestaan geen opmerkingen. Er worden geen adviezen aan het bestuur
uitgebracht.
9.
Communicatie- en mediabeleid; aansprakelijkheid en verzekering
Max licht het memo over het communicatie- en mediabeleid toe. De website is nu helder en bevat de
juiste boodschap. We zoeken verder niet actief contact met de media, met uitzondering van een
gedegen achtergrondverhaal in een buitensportblad.. Op de website zou nog een film over veilig
schaatsen moeten worden toegevoegd. Bij zoeken op ‘veilig schaatsen’ wordt het resultaat pas op de
derde pagina gevonden. Max zal kijken naar ‘search engine optimalisation’.
Tom geeft een toelichting op het verzekerd krijgen van vrijwilligers (bestuurders en gidsen). De beste
manier lijkt aansluiting te vinden bij een sportkoepel, die dergelijke verzekeringen biedt. Individueel op
de markt de risico’s verzekeren is ondoenlijk. Eind oktober is er een afspraak met de KNSB. Verder is
contact gezocht met de NKBV (toerski) die in sfeer en activiteiten meer overeenkomsten heeft met de
HLSK. Als het allemaal niet lukt eventueel apart onder NOC*NSF.
10
Discussie met de aanwezigen en eventueel formuleren advies aan bestuur
Albert vraagt of aansluiting bij een Zweedse koepel mogelijk is. Tom vindt dat een goede suggestie en zal
dat onderzoeken. Carolien vraagt of het zijn van een Stichting een belemmering is. Tom antwoordt dat
dat niet het geval is. Aansluiting bij welke organisatie dan ook zal kosten met zich mee brengen. Joost
vraagt of er nog gekeken is naar de dekking van persoonlijke WA verzekeringen t.a.v. vrijwilligerswerk,
die is zijns inziens behoorlijk uitgebreid. Tom legt uit dat die toch te kort schiet voor gidsen en
bestuurders. Tot slot wordt nog gedacht aan de Nederlandse Ski Vereniging. Er worden verder geen
adviezen aan het bestuur meegegeven.
10.
Verkiezing naam
Max presenteert een aanmerkelijk verkort lijstje van slechts drie aanduidingen, waarvan er slechts één
Nederlands is. Zweeds schaatsen. De keuze is daardoor al op voorhand duidelijk. Max voegt eraan toe
dat de aanduiding Zweeds geassocieerd wordt met betrouwbaarheid. Daar is enige discussie over. Albert
deed in naam van Janny Straatsma nog een vruchteloze poging om de naam ‘off track skating’ er door te
krijgen. In vertaling: ‘buitensporig schaatsen’. Dat was voldoende om dit voorstel af te wijzen. Erik vraagt
of Zweeds schaatsen historisch correct te noemen is. Dat blijkt zo te zijn. Kari bevestigt desgevraagd dat
men het in Noorwegen ook zo noemt. In Noord America wordt het Nordic skating genoemd. De naam
Zweeds schaatsen wordt met algemene stemmen aangenomen. Albert suggereert nog een ‘link’ naar
www.zweedsschaatsen.nl; die site moet echter eerst nog worden geclaimd, wat ter plekke door Rob
wordt gedaan.
12.
Update Gidscommissie
Rob praat iedereen bij over de start van de nieuwe gidsopleiding en het vervolg van de IJsvoscursus
(Groot en zout ijs). De binnenkort te houden Satellietbeeldenworkshop is niet alleen voor ijsvoscursisten
maar voor alle deelnemers. Dit jaar komt er meer aandacht voor de praktijk, zodat praktijklijsten kunnen
worden ‘afgevinkt’. Als alle drie de lijsten zijn afgewerkt en examen is gedaan dan komt men in
aanmerking voor de IJsvosbadge. Luuk gaat dit seizoen nog examen doen als laatste deelnemer van de
afgelopen gidsopleiding.
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12.
Rondvraag
Max meldt dat de temperatuur in Lappareenta (Finland) -3 graden is. Joost vertelt dat er reeds verslagen
zijn uit Noord Zweden. Kari zegt dat de Zweden vereert (zouden moeten) zijn met de verkozen naam.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun input. Aan de bar wordt
nagepraat.

3

