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Concept Notulen
Jaarvergadering Deelnemersplatform, 27 oktober 2019
Aanwezig:
Gert-Jan Vroege (vergadervoorzitter, penningmeester), Rick Donia (notulen), Hilde
Schwantje, Marcel van Bemmel, Nella van Braam, Herbert Cranen, Siska Folkertsma,
Wim Laning, Gerard Murre, Tom Nieuwenhuijsen, Paul van Os, Erik Wybenga,
Afmeldingen: Max Kohnstamm, Derk te Bokkel, Carolien van Rees, Tom Segers,
Juliette de Wilde
Tijd:
14.00 – 16.00
Locatie:
Sail Today / Sun Runners te Almere
________________________________________________________________________________
Deel I – Jaarlijkse stukken

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
Gert-Jan heet iedereen welkom en opent vergadering.
Mededelingen:
a. Max excuseert zijn afwezigheid. Daarom zal Gert-Jan de vergadervoorzitter zijn.
b. Nella zal terugtreden als bestuurslid. Gert-Jan bedankt haar nogmaals voor haar grote inzet de
afgelopen jaren. Nella blijft lid van de deelnemers en activiteiten commissie.
c. Hilde wordt verwelkomd als nieuw bestuurslid. Hilde zal dit jaar de taken van Nella gaan
overnemen, maar zich vooral dit jaar gaan inzetten voor het mede organiseren van het lustrum
d. Deelnemerstop: – Wachtlijst – blijft ook dit jaar gehandhaafd. Volgend jaar – seizoen 2020-2021 –
zullen we weer nieuwe deelnemers toelaten.
Gert-Jan: Door de positieve verhalen in de media, de nieuwe website en enthousiaste mond op
mond reclame is vorig jaar een grote toestroom aan nieuwe deelnemers ontstaan. Het bestuur
heeft geconstateerd dat de vraag naar schaatstrips groter was dan het aanbod. Direct na de
seizoenopening vorig jaar is een wachtlijst ingesteld. En het bestuur heeft in september besloten
de wachtlijst voor dit jaar te handhaven. Pas volgend jaar als een nieuwe gidsgroep start, kunnen
we doorgroeien. Het aanbod aan schaatstrips neemt dan door het grotere aantal (aspirant) gidsen
toe.
Tom: Toelichting gidsopleiding: Dit seizoen zullen Janny en Marc afrijden als nieuwe gidsen. Twee
aspirant gidsen zijn gestopt met de opleiding. Dit seizoen zal de gidscommissie kijken naar
kandidaten voor de volgende gidsopleiding. De leeftijdsrestrictie zal opnieuw worden besproken
door de gidscommissie.
Gerard: vindt het zeer jammer dat er een leeftijdsrestrictie is en begrijpt niet waarom deelnemers
die wel aan alle andere competenties voldoen en graag de gidsopleiding willen volgen, niet
kunnen deelnemen vanwege de leeftijd.
Tom: de gidsopleiding heeft een beperkt aantal plaatsen. Hierdoor kan niet iedereen die gids wil
worden, gids worden. Echter iedereen die graag gids wil worden en de gidsopleiding wil gaan
volgen, kan natuurlijk contact op nemen met de gidscommissie en alle aspecten bespreken.
2. Behandelen notulen vorige jaarvergadering 2018/2019
Gert-Jan licht nog een aantal zaken die vorig jaar zijn besproken toe.
a. Tweejaarlijks gezamenlijke LLK-HLSK-weekend. Er was wel de intentie voor een gezamenlijk
weekend met onze zusterclub LLK, maar dat is vorig jaar door weersomstandigheden uiteindelijk
afgelast.
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b. Samenwerking KNSB-HLSK
Geen verandering.
Jaarlijkse vergadering GTC Natuurijs van het Gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB, voor
aangesloten natuurijsverenigingen en toertochtorganisaties, 6 december 2018, Hotel De Rijper
Eilanden, De Rijp:
- vorig jaar was de HLSK uitgenodigd om een presentatie te geven over de “Schaatsen op
Zweeds natuurijs door leden HLSK”. Een delegatie van de HLSK was aanwezig: Rob Mulders,
Tom Nieuwenhuijsen, Max Kohnstamm, Nella van Braam, Marcel van Bemmel, Rick Donia
- Rob heeft de presentatie gegeven, en heeft als de basis de presentatie gebruikt, die ook op de
deelnemersavond wordt gegeven. Rob heeft daarbij ook de 2 verschillende veiligheidssystemen
toegelicht: het Nederlandse veiligheidssysteem en het Zweedse veiligheidssysteem.
- de presentatie werd zeer positief ontvangen.
Gert-Jan: zou graag de notulen van KNSB-bijeenkomst 6 december 2018, alsnog willen lezen.
Actie HLSK bestuur.
c. Aansprakelijkheidsverzekering gidsen en bestuur en andere actieve deelnemers – en verzekering
via de KNSB
Het bestuur, de deelnemers en activiteiten commissie, en de gidsen van de HLSK maken gebruik
van de KNSB - Actieve Leden verzekering, die de KNSB voor haar leden aanbiedt.
Tom: onze gidsen zijn niet verzekerd, en ook niet te verzekeren via de KNSB. Het risico van de
gidsen is op dit moment niet te verzekeren via een verzekeringspartij in Nederland, dan wel in
Zweden.
d. 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. Vorig
jaar was een normaal jaar met betrekking tot de inkomsten en uitgaven.
Baten: geen nadere mededeling.
Lasten: geen nadere mededeling.
Passiva Calamiteitenfonds: 12.299,86. 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.
4. Verslag Kascommissie over 2018/2019
De Kascommissie (Derk te Bokkel en Harry Olie) keurt het verslag goed.
5. Verkiezing Kascommissie
Harry Olie stelt zijn positie beschikbaar. Paul van Os neemt graag het stokje over van Harry.
6. Toelichting begroting 2018/19
Begroting inkomsten: Dit jaar zijn er geen nieuwe deelnemers. Dit jaar hebben 148 actieve
deelnemers en 17 niet-actieve deelnemers.
Begroting uitgaven: hetzelfde als voorgaande jaren, met een kleine toename voor de kosten KNSB.
Begroting speciale post lustrum activiteiten, totaal €2000,--.
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Deel II – Wijzigingen en toevoegingen aan documentatie
7. Overzicht wijzigingen van bestaande en nieuwe documenten.
Te vervallen voor dit jaar.
8. Overzicht van nieuwe documenten die onder reglementen of opleidingen vallen
Te vervallen voor dit jaar.
9. Overzicht van verwijderde documenten uit de reglementen.
Te vervallen voor dit jaar.
Het Deelnemersplatform heeft verder geen opmerkingen of adviezen.

Deel III – Beleid
10. HLSK Calamiteitenplan (toelichting door Tom)
De eerste versie van het calamiteiten plan was vorig jaar ontwikkeld en besproken tijdens de “benenop-tafel-sessie” juni 2018. Afgelopen jaar is dit plan verder ontwikkeld in gezamenlijkheid door het
bestuur en de gidscommissie.
Aangezien Max afwezig is, heeft het bestuur Tom gevraagd de laatste versie van het calamiteitenplan
toe te lichten.
Tom: legt nogmaals uit waarom dit plan en de aanleiding. De aanleiding voor de HLSK voor de
ontwikkeling van dit plan is de calamiteit februari 2017, bij de LLK. Hierbij is een deelnemer overleden.
Bij zo’n calamiteit komt er veel over je heen als van schaatsclub. Daarom heeft de HLSK bedacht dit
heeft HLSK ook nodig.
Gert-Jan, Hilde, Rick: Het bestuur zal de bemensing van het crisisteam in haar volgende
bestuursvergadering 4 november 2019 invullen, en met aangewezen deelnemers bespreken.
Nella: Moet er niet ieder jaar een oefening worden gehouden in plaats van eens in 2 jaar?
Rick: In principe, willen we zullen dit jaar oefening houden en zullen dan later evalueren of de
voorgestelde 2-jaarlijkse oefening moet worden aangepast.
Deel IV – overige punten
11. Lustrum
Afgelopen de “benen-op-tafel-sessie” juli 2019 is een brainstorm gehouden over hoe ons lustrum 10
jaar HLSK in te vullen. Het verslag kun je vinden op de HLSK website onder Jaarvergaderingen
Verslag Brainstorm lustrum HLSK 10 jaar – zomer 2019
a. Zusterclub LLK – permanente uitnodiging schaatstocht in NL
Gert-Jan: dit is door de HLSK aangeboden naar aanleiding van het lustrum LLK 35 jaar. De
uitnodiging staat op SN-HLSK-weekend.
Gert-Jan: Het volgende team gaat een draaiboek maken: Albert Venemans, Erica van den Akker,
Hans Meijer, Derk te Bokkel. Gert-Jan is betrokken als bestuurslid.
b. Winter lustrum schaatstrip “Ankeveen-Oost”
Rick: Het idee is – dat als het goede ijs zich de komende winter in Mecklenburg Voor Pommern
aandient – we met meerdere HLSK klubtocht-groepen rond een weekend gaan schaatsen, waarbij
we indien mogelijk een centrale accommodatie hebben en in ieder geval een gezamenlijk lustrum
diner hebben. Referentie zijn de HLSK-schaatstochten die we hadden in het weekend 11-12 feb
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2018, waarbij ongeveer 20-25 deelnemers hetzelfde weekend in MV hebben geschaatst en de
meeste in 1 hotel of daar in de buurt verbleven, en gezamenlijk spontaan een diner hebben gehad
in het hotel.
Rick: Het volgende team gaat een draaiboek maken: Guide Grimme, Marc Teutelink, Tim
Tersmette, Rick Donia. Rick is betrokken als bestuurslid.
c. Zomerfeest - dag/weekend – rond 10 juni – feest met natuur activiteiten
Hilde: We zijn bezig met het organiseren van de een dag/weekend met onder andere als
gezamenlijke activiteit wadlopen.
Het organisatieteam: Hilde Schwantje, Leontien Kranendonk, Juliette de Wilde. Hilde is betrokken
als bestuurslid.
12. Rondvraag
a. Nella: HSLK – film? Gert-Jan: ook een mogelijke lustrum activiteit. Maar dit is nog nader in te
vullen.
b. Nella: Tochten organiseren met een duurzaam karakter. Gert-Jan: Dit staat op de agenda op de
lange termijn.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan de vergadering tegen 15.33 uur.
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