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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 2018/2019 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. De rol van IJsrapporteur is 

door de gidscommissie 

opgeheven. 

In de praktijk was de 

planning lastig; plus de 

gidsen maakten nauwelijks 

gebruik van het systeem. 

Eigenlijk is deze rol 

vervangen door de 

WhatsApp-groep van de 

gidsen en aspirant-gidsen, 

waarin iedereen kan 

reageren op een verzoek 

tot assistentie. 

Veiligheidsreglement 

2. Contact met IJsrapporteur is 

geen vereiste meer in de 

Klubbtur-certificatie 

Omdat de rol IJsrapporteur 

is opgeheven. 

TochtCertificatie 

3. Up-to-date brengen van de 

informatie-brochure 

Fadder-systeem was niet 

verwerkt in de informatie-

brochure 

DeelnemersBrochure 

4. Nieuwe presentatie die op 

de Deelnemersavond wordt 

gehouden 

Oude presentatie was 

teveel op regels gericht, te 

weinig op 

enthousiasmeren. Nieuwe 

opzet beoogt de 

omschakeling naar Zweeds 

schaatsen “vanzelf” te 

laten komen bij nieuwe 

deelnemers. 

DeelnemersAvond 

5. Opmerking over geveegde 

banen verwijderd uit Pas jij 

bij de HLSK? 

Die opmerking riep 

onduidelijkheid op: “ik 

kom uit bij: HLSK is niets 

voor jou, maar toch kan ik 

wel mee om op geveegde 

banen te schaatsen? 

PasJijBijDeHLSK 

6. Contact met IJsrapporteur is 

geen vereiste meer in 

Uitgangspunten voor de 

gids. 

Zie punt 1. UitgangspuntenGids 

    

 

http://www.hlsk.nl/
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Overzicht nieuwe documenten 

Het bestuur en gidscommissie van de HLSK hebben de volgende nieuwe stukken toegevoegd aan de 

documentatie van de HLSK: 

Nr. Wat Waarom Welk document 

7. Referencecard De referencecard voor de 

gids en de referencecard 

voor de deelnemer zijn 

samengevoegd tot deze 

nieuwe referencecard.  

Referencecard 

8. Calamiteiten Plan HLSK heeft tot nu nog geen 

calamiteiten plan.  

 

Dit plan is mede gebaseerd 

op de ervaringen van de 

LLK na het dodelijke 

ongeval in de winter van 

2017/2018. De wellicht  

belangrijkste les die valt op 

te maken uit die ervaringen 

is dat bij een calamiteit in 

korte tijd bijzonder veel op 

een club afkomt, veel te 

veel om door een persoon 

te worden afgehandeld. 

Calamiteiten Plan 

9 Privacyverklaring Naar aanleiding van de 

wetgeving AVG Algemene 

Verordening Gegevens-

bescherming heeft de HLSK 

een privacyverklaring 

opgesteld. 

Privacyverklaring 

 

Overzicht vervallen documenten 

Het bestuur en gidscommissie van de HLSK hebben de volgende stukken verwijderd uit de 

documentatie van de HLSK: 

Nr. Wat Waarom Welk document 

10. Referencecard voor de 

gids 

De referencecard voor de 

gids en de referencecard 

voor de deelnemer zijn 

samengevoegd tot één 

referencecard. 

ReferencecardGids 

11. Referencecard voor de 

deelnemer 

De referencecard voor de 

gids en de referencecard 

voor de deelnemer zijn 

samengevoegd tot één 

referencecard. 

ReferencecardDeelnemer 

12. Het kostendocument over 

de bus van Rob 

Is een privé-auto, hoort 

niet op de HLSK-site. 

KostenHLSKbus 



Stichting HLSK, Doorgevoerde Wijzigingen zomer 2018, 29 november 2018, v1.0  
 

3/3 
 

verwijderen van de 

website 

 

 

 


