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Stichting HLSK, Concept Notulen Jaarvergadering Deelnemersplatform 4 november 2018  
 
Concept Notulen 
Jaarvergadering Deelnemersplatform, 4 november 2018 
Aanwezig: Max Kohnstamm (vergadervoorzitter), Nella van Braam (notulen), Rick Donia 

(notulen), Gert-Jan Vroege (penningmeester), 
Jan Beekman, Marcel van Bemmel, Leonhard Beijderwellen, Anja Boer, Derk te 
Bokkel, Jan Boot, Simone Cremers, Frits van Driel, Math Heijnen, Leontine  
Kranendonk, Jos Lenferink, Marcel Manshanden, Rein van Monsjou, Gijs Mulders, 
Rob Mulders, Gerard Murre, Tom Nieuwenhuijsen, Harry Olie, Paul van Os, Fenna 
Pel, Carolien van Rees Tom Segers, Tim Tersmette, Thera van der Vooren, Gerry de 
Vries, Erik Wybenga, Jeroen Zonneveld 
Afmeldingen:   

Tijd: 14.00 – 16.00 
Locatie:  Het Eerste Friese Schaatsmuseum te Hindeloopen 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Deel I – Jaarlijkse stukken 
 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
Max heet iedereen welkom en opent vergadering.  
 
2. Behandelen notulen vorige jaarvergadering 2017/2018 
Er zijn 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.  
Baten: cursus satelliet avond 
Lasten: De nieuwe website is gerealiseerd. 
Passiva Calamiteitenfonds: 9.700,02. 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. De aansprakelijkheid van een bestuurder is nu gedekt via KNSB.  
 
4. Verslag Kascommissie over 2017/18 
De Kascommissie (Anja Boer en Harry Olie)  keurt het verslag goed.  
 
5. Verkiezing Kascommissie 
Anja Boer stelt haar positie beschikbaar. Derk te Bokkel neemt graag het stokje over van Anja.  
 
6. Toelichting begroting 2018/19 
Begroting: we groeien dit jaar tot 140 actieve deelnemers en 10 nieuwe deelnemers.  
Begroting voor de hosting van website is naar boven aangepast.   
Begroting voor deelnemersactiviteiten (Platform, thema-avond, opening en sluiting) totaal €1000,--. 
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Deel II – Wijzigingen en toevoegingen aan documentatie 
 
7. Overzicht wijzigingen van bestaande en nieuwe documenten. 
Nr. 1-7, 10-12. Tom N geeft een toelichting over de wijzigingen. 
Nr. 7 – de Reference card is bijgewerkt. Dit document wordt op speciaal waterafstotend papier gedrukt 
en zal op de opening en/of via de gidsen bij een HLSK tocht worden verstrekt aan de deelnemers.  
NB. Op de versie, die via de HLSK website beschikbaar is, zijn vanwege de privacy de namen en 
telefoonnummers bij de secties Assistance or guidance en Mobiele nr’s (aspirant) gidsen onzichtbaar 
gemaakt. 
Nr. 8 – Calamiteiten Plan. Nieuw document, zie ook agenda punt 14 
Nr. 9 – Privacyverklaring. Nieuw document naar aanleiding van de wetgeving AVG Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, zie ook agenda punt 13 
 
Het Deelnemersplatform heeft een vraag m.b.t. het overzicht wie de fadders zijn. Dit is momenteel niet 
voor alle deelnemers (en gidsen) inzichtelijk. Gert-Jan en Tom S zullen het deelnemersoverzicht 
bijwerken en middels een mailing alle deelnemers informeren.  
 
Max dankt gidscie die veel werk achter de schermen doet. 
 
Het Deelnemersplatform heeft verder 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, behalve het overzicht wie fadder is, geen opmerkingen of adviezen bij 
de nieuwe of gewijzigde documenten. 
 
9. Overzicht van verwijderde documenten uit de reglementen. 
 
Zie ook 7 en 8. Het Deelnemersplatform heeft verder geen opmerkingen of adviezen. 
 
 
 
Deel III – Beleid 
 
10. Lancering nieuwe website (toelichting door Max) 
Max is verheugd de nieuwe website aan het Deelnemersplatform te presenteren, die sinds september 
dit jaar live is. Rick is de contactpersoon voor het beheer van de website. Voor de nieuwe website zal 
nu een grotere groep mensen zijn betrokken i.p.v. alleen Rob. 
11. Vernieuwde opzet LLK-HLSK-weekend editie 2018/2019 (toelichting door Rob) 
Rob geeft een toelichting van de nieuwe aanpak voor het tweejaarlijks gezamenlijke LLK-HLSK-
weekend. Het thema is deze keer “skating party – free format“. HLSK en LLK gidsen zullen 
gezamenlijk diverse skating party schaatstochten voor groepen van maximaal 8 personen 
organiseren, plaatsvindend in Zweden in het eerste weekend van februari 2019. Free format betekent 
dat elke groep zijn eigen keuze bepaalt waar men gaat schaatsen en waar men zal overnachten. 
12. Stand van zaken samenwerking KNSB (toelichting door Max) 
1) Inmiddels is de HLSK lid van de KNSB. Dit heeft al een aantal voordelen opgeleverd: 
a) het aansprakelijkheidsrisico van het bestuur van de HLSK is nu ondergebracht bij de KSNB 
b) voor het opstellen van de privacyverklaring en AVG hebben we gebruik gemaakt van de AVG 
consultancy via de KNSB 
2) Het onderbrengen van de gewenste aansprakelijkheidsverzekering voor gidsen via de KNSB is 
(nog) niet gelukt.  
3) De KNSB sectie Natuurijs - de regionale bijeenkomst - 6 December 2018 
De KNSB heeft onlangs de sectie Toertochten herbenoemd tot sectie Natuurijs.  
Wellicht ziet de KNSB ondertussen ook in dat de kans op natuurijs in Nederland en het organiseren 
van schaatstochten steeds kleiner wordt als gevolg van de klimaatveranderingen.  
Alle KNSB ijsclubs met natuurijs en toertochten hebben de aandacht van deze sectie Natuurijs.  

http://www.hlsk.nl/
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Voorheen organiseerde de sectie jaarlijks een landelijke vergadering met toertocht organisaties. In 
deze nieuwe sectie is nu ook de natuurijsclub zonder toertocht welkom in het overleg, met de 
gewestelijke vertegenwoordigers "Toerschaatsen" (ook omgedoopt tot gewestelijke 
vertegenwoordigers "Natuurijs"). De sectie heeft besloten om een viertal regionale bijeenkomsten te 
organiseren met onderwerpen die deze doelgroep aanspreekt. Deze afdeling is zeer geïnteresseerd in 
de HLSK aanpak en benadering om veilig te schaatsen op natuurijs. De sectie Natuurijs heeft HLSK 
gevraagd een presentatie te geven op de volgende bijeenkomst 6 december. Het bestuur en de 
gidscommissie gaan hier naar toe.  
 
13. Algemene Verordening Gegevensbescherming en HLSK Privacyverklaring (toelichting door 

Rick) 
Rick geeft een toelichting. Voor het opstellen van de privacyverklaring en AVG hebben we middels 
ons lidmaatschap van de KNSB gebruik gemaakt van de AVG consultancy, die aan de leden van de 
KNSB wordt aangeboden.  
De HLSK Privacyverklaring is opgesteld gebruik makende van de aangeboden modellen. Tevens is 
een 12 stappen plan AVG opgesteld en dit is geregistreerd bij de Stichting AVG. 
14. HLSK Calamiteitenplan (toelichting door Max) 
Max geeft een toelichting. Dit is de eerste versie van het calamiteiten plan, ontwikkeld en besproken 
tijdens de “benen-op-tafel-sessie” juni 2018. 
Carolien vraagt hoe dit gecommuniceerd gaat worden. Bedoeling is dat het calamiteiten plan eerst 
nog met de gidscommissie zal worden besproken. Daarna zullen de deelnemers worden 
geïnformeerd. 
 
Deel IV – overige punten  
 
15. Winterprognose 2019/19 door bestuurslid Max Kohnstamm  

 
16. Rondvraag 
 
Het fadder concept wordt nogmaals besproken. Iedereen vindt het een goed concept. Belangrijk is de 
juiste inschatting van het groepsniveau van de nieuwe deelnemer zodat de deelnemer goed aansluit 
bij het vereiste groepsniveau van haar/zijn eerste HLSK tochten. Over het algemeen is dit de 
afgelopen jaren goed gegaan, maar soms had de inschatting beter gekund om teleurstelling te 
voorkomen. Schaatsen op Zweedse schaatsen en met een rugzak is toch heel anders dan schaatsen 
op de baan of op het natuurijs in Nederland. Daarom zal de nieuwe deelnemers worden aanbevolen 
met Zweedse schaatsen en volledige rugzak te proef schaatsen tijdens de seizoen opening Flevo-on-
Ice. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Max de vergadering tegen 15.15 uur. Daarna bezoeken alle 
aanwezigen het Eerste Friese Schaatsmuseum te Hindeloopen. 
 
 
 
 


