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Algemeen
De HLSK beschikt over een set aan reglementen en opleidingsdocumenten, die gepubliceerd staan op
www.hlsk.nl. Aan het begin van ieder seizoen brengen we de, tijdens de afgelopen winter
opgespaarde, verbeteringen aan. De punten van dit seizoen 2017/2018 staan hieronder aangegeven.
Overzicht wijzigingen op bestaande documenten
Het bestuur en gidscommissie van de HLSK hebben de volgende wijzigingen aan bestaande
documenten doorgevoerd:
Nr.

Wat

Waarom

Welk document

1.

Verwijzingen naar

Ooit hadden we het

VeiligheidsReglement

Handboeken moeten

voornemen Handboeken te

verwijderd worden uit het

maken voor IJsrapporteur,

Veiligheidsreglement

Gids en Deelnemer. In de
praktijk werken de losse
documenten op
www.hlsk.nl beter. Het
maken van Handboeken
komt er niet van.

2.

Deelnemers gaan akkoord

Zonder deze

dat ze hun profiel op SN

communicatiemiddelen

open zetten, meedoen met

werkt het systeem van de

het communicatiekanaal van

HLSK niet goed

Eigen Verklaring

de groep van een
schaatstrip en het eigen
emailadres bij de HLSK upto-date houden
3.

Referencecards Gids en

We willen zaken

De nieuwe versie ReferenceCard plus

Deelnemer samenvoegen tot

versimpelen; daarnaast is

opname van de Risico-analyse

één (watervast) uitklapvel

de info voor gidsen ook

voor iedereen

voor deelnemers
interessant

4.

5.

6.

Gedragscode SN wordt in

Document is te lang, een

huidige vorm niet gebruikt;

A4 wordt misschien beter

GedragscodeSkridskonet

verkorte versie maken

gelezen

Document

Huidig document wordt in

ReferenceCard nieuwe vorm bevat korte

VeiligheidsOefeningen

de praktijk niet veel

tabel met de veiligheidsoefeningen

samenvatten op nieuwe

gebruikt; korte toelichting

ReferenceCard

op RefCard wellicht wel

Nieuwe versie Paklijst

Gidscommissie verwerkt

PaklijstWeekend is aangepast door de

advies van commissie

GidsCommissie

Carolien/Leonhard tot
voorstel nieuwe paklijst en
legt voor aan bestuur
7.

Samenvoegen Paklijst en

Niet nodig om twee

Paklijst en TipsKopenUitrusting zijn

Tips kopen uitrusting

documenten te hebben; de

samengevoegd

eerste wordt goed bekeken
maar de tweede in de
huidige vorm niet
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8.

Aanpassing rond de badge

Op www.hlsk.nl bij de

Document BadgeKopen is

Deelnemersopleiding staat

BadgeOpRugzak geworden

nog ‘Badge kopen’ maar
bestuur heeft besloten
badge gratis te maken
9.

Aanpassing

GidsCommissie en

Document

Deelnemersopleiding

DeelnemersCommissie

DeVernieuwdeDeelnemersopleiding is

werken in zomer 2017 aan

besproken tijdens de jaarvergadering; de

vernieuwde

uitwerking is zichtbaar op de pagina

deelnemersopleiding:

Deelnemers op www.hlsk.nl

splitsing in drie fases:
Introductie, Inwerken en
Onderhouden; plus
introductie fadder-systeem
10.

Deelnemer certificatie

Het terugkerende aspect

aanpassen aan de

voor alle deelnemers moet

vernieuwde

verwerkt worden in de

deelnemersopleiding

deelnemerscertificatie

DeelenemersCertificatie

Overzicht nieuwe punten
Het bestuur van de HLSK is voornemens de volgende nieuwe punten te verwerken in de
documentatie van de HLSK:
Nr.

Wat

Waarom

Welk document

11.

Beschrijving van het

Een fadder is een

FunctieTaakomschrijvingFadder

“fadder” zijn in de HLSK

deelnemer die een nieuwe
deelnemer begeleidt; in het
document wordt
beschreven wat van een
fadder verwacht wordt +
dat een fadder geen
verantwoordelijkheid
overneemt van een nieuwe
deelnemer
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