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Stichting HLSK, Concept Notulen Jaarvergadering Deelnemersplatform 7 oktober 2017
Concept Notulen
Jaarvergadering Deelnemersplatform, 7 oktober 2017
Aanwezig:
Tom Nieuwenhuijsen (vergadervoorzitter), Gert-Jan Vroege (penningmeester), Nella
van Braam(Notulen), Marcel van Bemmel, Leontien van Cranendonk, Tom Segers,
Rick Donia, Fenna Pel, Marcel Manshanden, Gerard Murre, Jan Boot, Jos Lenferink,
Joris Westendorp, Paul van Os, Derk te Bokkel, Harry Olie, Jeroen Zonneveld.
Afmeldingen: Max Kohnstamm, Rob Mulders, Elly Trommelen, Albert Venemans,
Janny Straatsma, Thijs Leeman, Saskia & Leonhard Beijderwellen, Erik Keijzer, Math
Heijnen, Inge Jager, Arie Berghout, Thera van der Vooren, Johan Pegge, Anja Boer.
Tijd:
14.00 – 16.00
Locatie:
Sail Today te Almere
________________________________________________________________________________
Deel I – Jaarlijkse stukken

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
Tom N heet iedereen welkom en opent vergadering
2. Behandelen notulen vorige jaarvergadering 2016/2017
Gert-Jan: de link naar de vandrarhem-kaart is gewijzigd, dus die kan er beter uit. De link op de
vrijwillige deelnemerslijst op de website is de juiste link. Verder zijn er geen opmerkingen waarna de
notulen vastgesteld zijn.
3. Financieel jaarverslag
Gert-Jan geeft toelichting op het financieel verslag. Niet veel bijzonderheden t.o.v. vorig jaar. Er zijn
sporttassen verkocht welke ter gelegenheid van het gezamenlijke weekend met de LLK gedrukt zijn.
Ze zullen ook bij de opening te koop zijn.
Rick: kosten website? GJ: zijn nog steeds gereserveerd en gaan naar ontwerp, CMS systeem. Kosten
worden binnenkort uitgegeven. De website zal geheel vernieuwd worden.
TomN: er zijn nog steeds reserves in het calamiteitenfonds om juridische kosten te dekken in geval
van een incident waarbij een bestuurder of gids aansprakelijk wordt gesteld. Hierover later meer
(aansluiting KNSB).
4. Verslag Kascommissie over 2016/17
De Kascommissie keurt het verslag goed.
5. Verkiezing Kascommissie
Erik Wybenga stelt zijn positie beschikbaar. Harry Olie neemt graag het stokje over van Erik.
6. Toelichting begroting 2017/18
Begroting: we groeien dit jaar tot 130 deelnemers.
Kosten website worden uitgegeven en worden een hoger terugkerende post vanaf de lancering
nieuwe website.
Begroting voor deelnemersactiviteiten (Platform, thema avond, opening en sluiting) totaal €500,--.
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Deel II – Wijzigingen en toevoegingen aan documentatie
7. Overzicht wijzigingen van bestaande en nieuwe documenten.
Nr. 2 – met betrekking tot het profiel op SN en de tekst van de Eigen Verklaring licht Tom N toe dat
een deelnemer mee moet kunnen in het communicatiesysteem dat de gids kiest. Bijvoorbeeld een
WhatsApp groep. Als iemand dat niet wil dan kan de gids beslissen dat je niet mee kunt. Als de groep
ivm een calamiteit moet opsplitsen, moet iedereen gemakkelijk bereikbaar zijn.
Nr 3 – de reference card voor gids & deelnemer is nu hetzelfde, inclusief risico-analyse. Op de
opening worden ze uitgedeeld.
Nr. 4 – in het kader van het streven naar minder regels.
Het Deelnemersplatform heeft geen opmerkingen of adviezen bij de wijzigingen.
8. Overzicht van nieuwe documenten die onder reglementen of opleidingen vallen
Het overzicht is te vinden op www.hlsk.nl onder het tabblad Jaarvergaderingen.
Het Deelnemersplatform heeft geen opmerkingen of adviezen bij de nieuwe documenten.
Deel III – Beleid
9. Mondelinge toelichting op de stand van zaken lidmaatschap KNSB en verzekering van
gidsen en bestuurders.
Tom N heeft jaren achter elkaar voet aan grond proberen te krijgen bij de KNSB teneinde het
aansprakelijkheidsrisico daar onder te brengen. Dat is gedeeltelijk gelukt, de HLSK kan, zij het onder
zekere voorwaarden, lid worden van de KNSB. Helaas levert dat niet de gewenste
aansprakelijkheidsverzekering op, want die geldt voor KNSB leden alleen in Nederland en alleen bij
KNSB activiteiten. Daar hebben we dus niets aan. De verzekering van de KNSB loopt via Meeús, een
grote tussenpersoon. Daar werkt iemand die in overleg met de KNSB bereid is te onderzoeken of de
verzekering die wij willen toch te realiseren is. Mogelijk lukt dat via Folksam, de verzekeraar van de
Zweedse schaatsklubbs.
Joris suggereert om ook eens te kijken waar de NKBV haar verzekeringen heeft lopen. Goed idee.
10. Verslag brainstormsessie in juni 2017: Vernieuwing Deelnemersopleiding en de opzet van
de vernieuwde deelnemersopleiding.
11. Tevens discussie
Nella presenteert de grote hoofdlijnen van het document dat terug te vinden is op de site. Het bestuur
vraagt advies, aanvullingen en goedkeuring om met het fadder systeem (= nieuwe deelnemers
begeleiden en wegwijs maken in de HLSK-way) de deelnemersopleiding te verdiepen. De hele
vergadering staat achter het fadder systeem en de vernieuwde deelnemersopleiding, inclusief de
verdiepingsfase. De deelnemerscommissie zal reeds dit jaar actie ondernemen om het systeem te
implementeren. Het bestuur zal gedurende de komende jaren het systeem gaan monitoren.
Gert-Jan brengt nog de opmerking van Thera in dat al te strenge opleidingseisen mensen kan
afschrikken en dat de term ‘opleiding’ dat misschien ook al doet. De vergadering ziet dat gevaar niet
en acht het wenselijk dat deelnemers goed voorbereid en opgeleid worden. Het Deelnemersplatform is
enthousiast over de vernieuwde Deelnemersopleiding en ziet in het faddersysteem een goed middel
voor meer betrokkenheid van meer mensen.
Deel IV – overige punten
12. Winterprognose 2017/18 door bestuurslid Max Kohnstamm
Door ziekte van Max kan dit helaas kan geen doorgang vinden.
13,

Rondvraag

Thema avond: Over voeding en het weer - 16 november te Bussum
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Kaarten – Joris is actief geweest en heeft op de HLSK website een overzicht gemaakt van alle
beschikbare kaartensets, inclusief een volledige inhoudsopgave per set. De inhoudsopgaven zijn ook
bij de sets gevoegd als gelamineerde A4, zodat je altijd kunt controleren of de set compleet is en
compleet blijft. Onder tabblad gidsen op de website kun je zien welke te leen zijn. Nieuw dit jaar zijn
Noorse, Poolse, Duitse kaarten.
NTSV – Fenna vermeldt uitnodigingen die wij als HLSK’rs krijgen van deze nieuwe
toerschaatsvereniging. Tom zet uiteen dat we in een vrije wereld leven en het zeker niet verboden is
om van meerdere verenigingen lid te zijn. Jeroen voegt toe dat het lerende vermogen van de
gemiddelde HLSK-er erg hoog is waarmee wij ons onderscheiden.
Ledenstop: Harry vraag of er een ledenstop is. Die is er niet aangezien we een nieuwe aanwas gidsen
hebben en krijgen kunnen we alle deelnemers bedienen.
Nederlandse wateren – Gert-Jan; We zoeken mensen die de Nederlandse wateren in kaart kunnen
brengen op SN. Jeroen en Paul bieden zich aan.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Tom N de vergadering tegen 15.30 uur.

3/3

