
Lopen zaken HLSK Bestuur

HLSK Bestuur, 10 oktober 2021, v2

1



Overzicht van lopende zaken 2020 - 2022

• Benen op tafel sessie 20 juni 2021
• Oefening Calamiteitenplan
• Herziening communicatiebeleid
• Commissie fysieke voorbereiding en medische commissie
• AVG en WBTR
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Benen op tafel sessie 20 juni 2021
• Brainstorm met 11 deelnemers
• “Het betrekken van HLSK-ers”
• Heerlijk Surinaamse maaltijd 

van Willeke
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Benen op tafel sessie 20 juni 2021

Na een eerste brainstorm kwamen 
drie thema’s naar voren
1. “Attitude” HLSK deelnemers
2. Actieve deelname tijdens schaatstrip
3. Leergierig, graag ontwikkeling 

van kennis

Volledig verslag onderaan 
deze presentatie
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Benen op tafel sessie 20 juni 2021
Belangrijkste ideeën uit “Attitude” HLSK deelnemers

• Informatievoorziening verbeteren: leeslijst, met links naar 
doc’s en video, minder droog

• Eerste contact is belangrijk, outdoor ervaring (CV), geen luxe 
maar afzien? Ervaren HLSK belt kandidaat deelnemer voor 
intake.

• Mentor is belangrijk, verder ontwikkelen rol van mentor

• Elkaar stimuleren in sport / outdoor: o.a. in HLSK Strava groep 
à schrijf je in
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Benen op tafel sessie 20 juni 2021
Belangrijkste ideeën uit Actieve deelname tijdens schaatstrip

• Voorafgaand aan 1ste trip: 
Sparren met mentor over geschikte tocht, fitheid, 
groepsniveau, uitrusting, schaatsen met bepakking, 
verwachtingen.

• Tijdens de trip
- Match niveau is cruciaal, inschatting daarvan kan alleen 
tijdens een trip. 
- Nieuwe deelnemers worden gecoacht door ervaren 
deelnemers (bv ijsvossen)
- Gewenst/ongewenst gedrag tijdens een trip bespreken
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Benen op tafel sessie 20 juni 2021
Belangrijkste ideeën uit leergierig, kennisontwikkeling

Ontwikkelen van dé Nordic Skating Knowledge Academy?

• Modulaire opbouw
• Zelfstudie e-learning met feedback van docent

• Breder aanbieden dan alleen HLSK

• HLSK-academy
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Oefening calamiteitenplan

• Plan is laatste 2 jaar ontwikkeld, te vinden op HLSK.nl
• Oefening om wering te testen

• Gepland deze maand oktober 2021

• Evaluatie in november

• Urgente aanpassing wordt direct doorgevoerd en 
gecommuniceerd
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Tijdelijke commissies

Fysieke voorbereiding
Siska Folkertsma en Dirk Hoonakker

• Analyse van het speciale karakter van een schaatstrip naar het 
buitenland (langdurige reis vooraf, korte nachten, koude, hele 
dag buiten op het ijs, etc..)

• Ideeën ontwikkelen hoe deelnemers hier zich het beste op 
kunnen voorbereiden

• Verslag uitbrengen in de vorm van een presentatie
• HLSK Academy met dit thema organiseren 
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Tijdelijke commissies

Medische commissie 
Jolanda van der Steenhoven en Carolien van Rees

• Samenstelling nieuw EHBO tasje voor alle gidsen
• Advies over medische coördinator tijdens schaatstrip

• Adviseren over eventuele EHBO cursus voor HLSK-ers

• Adviseren over medische veiligheid tijdens schaatstrips 
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AVG en WBTR
AVG, Privacyverklaring Daar waar nodig verder updaten

WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
• Transparantie over doel van de stichting, werkwijze, 

processen, verantwoording, enz.
• Taken bestuur en vervulling daarvan in het belang van 

stichting

• Onafhankelijkheid van stemrecht 

• Aansprakelijkheid van het bestuur
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Benen op Tafel sessie 2021 
Zondag 20 juni 2021 
Plaats: grasveld Hollands End 57, Ankeveen 
Aanwezig: Anja Boer, Carolien van Rees, Fenna Pel, Gert-Jan Vroege, Hans Meijer, Hilde Schwantje, 
Marcel van Bemmel, Marijn Giesberts, Max Kohnstamm, Rick Donia,, Rob Mulder, Tom 
Nieuwenhuijsen, Tom Segers, Paul van Os. 
Gastvrouw Willeke heeft gezorgd voor overheerlijke versnaperingen tussendoor en om 18.30 uur een 
uitstekende Surinaamse maaltijd en daarna een heerlijk nagerecht. 
 
Gert-Jan verwelkomt iedereen. 
Twee vertrekkende bestuursleden werden door hem in het zonnetje gezet. Hilde kreeg een bos 
bloemen en een (moeilijk verkrijgbaar) boek over de schaatsenhistorie in Amsterdam. Rick kreeg ook 
een bos bloemen, het boek volgt nog. 
Nieuwe bestuursleden zijn Albert als secretaris en Paul als penningmeester. Formeel per 1 juli. 
Er wordt nog gezocht naar extra aanvulling om o.a. aandacht te hebben voor social media, PR, e.d. 
 
Hierna legt Gert-Jan de bedoeling van de middag uit. 
Het thema voor vandaag is “Kweken van betrokken HLSK-ers”. 
Globale aanpak: 

- plenair op stickervellen onze associaties met het thema noteren. 
- deze aan elkaar benoemen en opplakken op flipover vellen, gaandeweg ontdekken welk sub 

thema’s er uit springen. Dat werden: attitude/gedrag, trip, kennisontwikkeling. 
- Dan de sub thema’s voorzien van hoe zou je de gewenst aanpassing in gang willen zetten. 
- Dat werd ook weer bij de 3 flappen aangebracht en aan elkaar uitgelegd. 
- Hierna werden 3 groepen gevormd die elk 1 flap probeerden te voorzien van een plan van 

aanpak. 
- Iedere groep kreeg de gelegenheid om hun plannen toe te lichten aan de anderen; die 

konden vragen stellen, meningen uiten, en nieuwe voorstellen geven. 
 
Tijdens het eten werd er vooral met elkaar gesproken over heel veel andere zaken. Persoonlijke 
wetenwaardigheden, terugblikken op mooie tochten, enz.  
Met vereende krachten werden de tafels leeggeruimd. 
De vaatwasser van Willeke gaat nu overuren draaien. 
 
 
 
 
 
Hierna volgt een overzicht van de inbreng. 
  



ATTITUTE 
WAT (is een betrokken deelnemer) HOE (gaan we aan de slag) PLAN VAN AANPAK DISCUSSIE 
- die deel-neemt; die durft te zeggen wat 

hij vindt; en actief te doen wat hij wil; 
- die zich thuis voelt in de groep; die zich 

medeverantwoordelijk voelt en zich 
ook zo gdraagt; 

- de verscheidenheid in type deelnemers 
valt op: wachtend, beginner, asp.gids, 
gids, oprichters (kan iets zeggen over 
de ruimte die je voelt om je betrokken 
te tonen) 

- uitgedaagd; wil zelf ijs kunnen 
beoordelen of vindt natuur zo mooi; 
dat hlsk = 1e hobby; niet gepamperd 
worden; bereid heel veel zelf te 
regelen; nieuwsgierig; geïnteresseerd; 
behulpzaam; groepsmens; 

- proactief; assertief; actief. 
- Neemt initiatief, wacht niet af totdat 

‘iets’ op Skridskonet staat; (be)trekt 
anderen en/of nieuwe leden; 

- Wanneer kan ik mee (beginners)? Niet 
schaatsen, wat is dat? 

- Veiligheidsbewust; enthousiasme voor 
het spelletje; zelfbewust van eigen 
niveau en leerpunten herkennen én er 
wat mee doen; 

- Fanatiek schaatser; buiten; 
outreachend handen uit de mouwen; 
wat kan ik bijdragen aam een 
succesvolle trip; 

- Heeft geen verborgen agenda; Is fit; 
Kent zijn/haar beperkingen; neemt 
initiatief; nieuwsgierig; stelt de goede 
vragen; 

- Geïnteresseerd in wat er speelt binnen 
de HLSK; wil hieraan bijdragen op 
zijn/haar manier; Wil anderen 
meenemen in zijn/haar enthousiasme 
voor Zweeds schaatsen; 

- Duidelijkheid in verwachtingen van (nieuwe) 
deelnemers; wat verwacht de HLSK;wat is er nodig 
voor zweeds schaatsen; Duidelijke verwachtingen 
– ‘natuurlijke selectie’, - ‘aanspreken op gedrag’; 
Niet alleen theoriedagen, ook dagen die andere 
dingen op proef stellen; uitdagen (niet pas op een 
trip); proactief – fit – teamspirit – nieuwsgierig - 
kent beperkingen; 

- Verwachting goed beschrijven en uitdragen 
(fitheid, kennis opbouw, veiligheid, schaatsen in 
een groep, betrokkenheid hlsk; 

- Doelen stellen voor deelnemers; duidelijk 
communiceren wat je kan halen bij de hlsk; meer 
mogelijkheden om je te laten zien als deelnemer; 
fysieke activiteiten buiten seizoen; 

- Niet / nauwelijks meer dan we nu al bieden; 
- Inspiratie; uitdaging; voorbeelden & voorlichitng 

(niet over uitrusting); leuke en snelle aanname 
met uitdaging; begrip over OUTDOOR vs SPORT; 
WAIMI’s eruit; 

- Mentorschap verder ontwikkelen; iets meer 
terugkoppeling met deelnemers communiceren; 

- Verwachting tav de voorwaarden communiceren 
(oppassen dat je niet te dwingend wordt); 
mentorschap gebruiken om nieuwe deelnemers te 
coachen; mensen aanspreken op ongewenst 
gedrag; 

- IJs; enthousiaste mensen om je heen; uitdragen 
van de kennis die anderen hebben; uitdagingen; 
willen leren; 

- Aangeven dat inbreng gewenst is; 
- Stichting; we schaatsen; niet pamperen; kwaliteit 

van de trip; instapmogelijkheid en al lerend 
deelnemer worden, moet er zijn; 

- Rol mentor goed verwerken; een soort training 
mentorschap? Na 1e kennismaking de betrokkene 
stap voor stap meenemen in een soort volgorde 
van kennisopbouw en past het gedrag van 

NU: aannamebeleid is saai, duurt te lang, weinig specifiek: 
Goede mensen gaan aan ons voorbij; Tijd en trips 
‘verspillen’ aan deelnemers met minder attitude; 
1=attitude, 2=materiaal. 
 
1. Goede informatievoorziening: 

- Nu gortdroog… 
- Laat de uitdaging zien! Kick of Schrik? 
Actie: leeslijst, links naar docs & video’s 
 
2. Natuurlijke selectie attitude bij voordeur HLSK: 

- Verwachtingen duidelijk 
- Intake obv verwachtingen:  
o snel na 1e contact! 
o Outdoor ervaring? Afzien? Plurrning? 
o Goed voorbereiden: gezamenlijk doel stellen; 

“vinklijstje”; doorvragen! Geeft het kcik of schrikt het 
af? 

- Klein groepje doet intake; durft NEE te zeggen; 2 
uitkomsten: 
o Iemand vriendelijk bedanken; nog beter als persoon 

zelf gaat bedanken op basis van het goede gesprek; 
o Enthousiast over en weer: Direct vervolgactie!! 

Actie: commissie van ca. 3; goede gespreksvaardigheden; 
kennis van ‘brede’ verwachtingen deelnemers (niet alleen 
schaatsen). 
 

- Voorafgaand aan inschrijving: een outdoor CV; “moeite 
doen” vóór intakegesprek (“drempel”) 

Actie: extra stap in aanmelding. 
 
3. Enthousiast over potentiële deelnemer: 
Actie ondernemen !! 
Waar wordt iemand enthousiast van? Prikkel dat! 

- Specifieke tochtrapporten; 
- Koppelen aan gelijkgestemden; 
- (materiaal komt later!!!) 
- Hier mentor aan koppelen 
- Deelnemersadministratie <> attitude 

Waarom niet iedereen toelaten?  
Voorkom dat je mensen uitsluit 
die m.n. in NL veilig willen 
(leren) schaatsen!  
Want “veilig schaatsen” is de 
belangrijkste doelstelling van de 
HLSK. 
 
Intakegesprek: er achter komen 
wat iemands interesses zijn; wat 
iemand motiveert om actief te 
zijn; daar ligt de basis voor een 
betrokken deelnemer. 
 
Stravagroep: blijkt er al te zijn. 
Nu nog ieder toevoegen. 
 
 
Besluit: 
Het bestuur zal met voorstellen 
komen, die ter discussie worden 
voorgelegd aan de 
Platformbijeenkomst. 
 



- Doet wel eens een klusje voor de HLSK; 
gaat schaatsen; draagt het HLSK 
schaatsen uit; houd rekening met het 
doel HLSK; 

- Proactief: leer andere HLSK-ers (gidsen, 
deelnemers); vraag naar hun 
ervaringen; 

 

hem/haar bij die kennisontwikkeling; geen 
ballotage maar steunend; 

- HLSK leden geven het voor beeld; checklist 
voordat een deelnemer lid wordt; info op de site 
“wat is een betrokken deelnemer”(verwachtingen 
management); info/tips fitheid; hoe wordt je fit 
(schaatsfit) zomertrainingsgroepjes? 

Actie: … 
 
4. Elkaar vinden om attitude ‘aan te wakkeren”: 

- In kleine groepjes wat doen (actief / kennis / sociaal) (vb 
van Hans met zijn workshop satellietbeelden); 

- Elkaar volgen op social media (stravagroep?). 
Actie: … 
 

 

TRIP 
WAT (is een betrokken deelnemer) HOE (gaan we aan de slag) PLAN VAN AANPAK DISCUSSIE 
- Die een taak heeft en die ook uitvoert; 
- Die zorgt voor de veiligheid van de 

groep; 
- Die zorgt voor het welzijn van de 

groep; 
- Heeft oog voor de groep; 
- Regelt zijn/haar uitrusting; 
- Houdt van de natuur en heeft daar 

respect voor; 
- Laat zich horen; 
- Betrekt andere deelnemers; 
- Weet zijn niveau; 
- Wil veel doen in e groep; 
- Probeert positief mee te denken met 

gidsen; 
- Verwachting goed beschrijven en 

uitdragen; 
- “Check”: positieve check vooraf met 

andere deelnemers; 
- “Checks”  tijdens tochten; 
- Proactief (uit zichzelf) dus niet 

wachten; 
- Meedenkend; 
- Mee schaatsen; 
- Kijken/doen wat ik kan bijdragen aan 

de groep/tocht; 
- Hoe ben ik een “goede” schaatser voor 

mezelf in Zweden, en ook voor de 
ander; 

- Is vooraf met elkaar vast te stellen of ieders 
niveau vergelijkbaar is? En hoe pakken we dat 
aan? 

- Informatie 
- Verwachtingenmanagement van 2 kanten 

uitspreken 
- Wat heeft HLSK nodig; 
- Wat kan de ander geven; waar ben je goed in; 
- Lijst met vrijwilligerstaken beschikbaar (avg-proof 

deelnemerslijst); 
- Uit het “juiste hout” gesneden; checklist met 

mentor doornemen; “ballotage”; 
- Behulpzaam, ‘groep’, zeurt niet, …, …; 
- Motivatie: gemotiveerd blijven; 
- Beloning: mooie trips; 
- Evaluatie; 
- Rondkijken bij startplek, zodat je de plek herkent 

bij terugkeer; 
- Kwaliteit van trip; 
- Juist inschatten van niveau door?? 

Introductieweekend …; 1 locatie; 
- Sociaal zijn; Skridsko; Regelen; Trips positief 

maken; 
- “hurken”-gedrag bespreken; 
- Goed leiderschap van de gids, verwachtingen, 

vooraf duidelijk maken; 
- Als gids kun je kiezen om bepaalde mensen niet 

mee te nemen; 
- Leuke eerste 3 trips met begrip toets; 

Tevoren 
Deelnemer neemt contact op met mentor. 
wel meer en tijdige tochtaankondigingen om 1e keer te 
stimuleren. 

- Uitleg eigen verklaring + ondertekening 
IJsbaan: 

- schaatsen met bepakking 
- niveau inschatten (fase I) door mentor of gids 
- deelnemerscertificaat/introductie 
Bijeenkomst tevoren 

- kennismaking indien mogelijk 
- verwachtingenmanagement 
- op ijs (of elders), evt. zoom 
Uitrusting passend maken 

- ‘oudste deelnemer’ of mentor 
Groepssamenstelling vastleggen 

- per trip, per gids 
- hoeveel ijsvossen 
- hoeveel nieuwe deelnemers 
Tijdens trip 

- Rol ijsvossen 
o Beschrijven en bespreken 
o Meer voorop schaatsen 
o ‘Coach’ nieuwe deelnemers tijdens trip 
o Reserve onderdeel dragen? 

- Rol mentor/gids/ijsvos 
o Check nieuwe deelnemer ‘hoe sta je erin?’ 
o Evaluatie deelnemer 
o Niveau vaststellen (fase II) 

Goede herkenning nodig ‘zijn 
wensen hoger dan echt kunnen’ 
of ‘overschatten van de 
knelpunten’. 
Heldere inschatting over niveau, 
tempo, fitheid, e.d.  
 
Schaatsbaan Haarlem: op 6 cm 
rijp is mogelijk. Twee dagdelen 
in najaar te regelen? M.n. voor 
de nieuwe leden (en hun 
mentoren). 
In de ochtend tot 7 uur is er 
altijd wel wat te regelen via 
Fenna !! 
 
Lastige vragen niet bij de gids 
maar bij de deelnemende 
mentor of aanwezige ijsvos. 
 
Besluit: 
Het bestuur zal met voorstellen 
komen, die ter discussie worden 
voorgelegd aan de 
Platformbijeenkomst. 
 



- Schat het HLSK-systeem op juiste 
waarde; 

- Begrijpt afweging over risico’s; 
- Outreachend zelf iets bijdragen; trip; 

uitrusting; 
- Gaat ijs zoeken; 
- Is sociaal naar anderen; 
- Weet de HLSK-regels; 
- Zeurt niet. 

- Praktijk leidend laten zijn; 
- Weten wat voor uitdaging er ligt; 
- Geen vrijblijvendheid accepteren; 
- Goede mix nieuwe & oude HLSK-ers; goed gedrag 

doe je voor; praat je over zonder oordeel; 
- Grote rol mentor: verhalen wat gaat er goed en 

wat niet; 
- Leermoementen inbouwen: onderweg 

oefeningen; avonden mee laten denken over 
volgende dag waar/hoe/…; 

Na een trip 
- evaluatie trip 
- evaluatie deelnemer(s) 
o door gids (en) 
o door mentor en/of ijsvos 

Mentor aan zet 
- check deelnemer: hoe gegaan? Wat geleerd? Welke gaps? 

Wat nu te leren/doen? Ga je door? Uitrusting. Docs te 
lezen? Kennis overdracht. 

 

WIL GRAAG KENNIS ONTWIKKELING 
WAT HOE PLAN VAN AANPAK DISCUSSIE 
- Liefde voor ijs: in het algemeen; 

meer willen weten over ijs. 
- Materiaaldeskundige. 
- Wil alles weten 
- Zorgt voor spullen 
- Vraagt mentor 
- Schaatst graag 
- Aantrekkelijke kennisbank 
- Individueel 
- Betere modules 
- Opleiding natuurijs schaatsen 

(nordic skating); 
- Ijsvos: meer docenten, 

componenten 
- Documenten uit jezelf doornemen 

en bespreken met anderen en 
eventueel aanpassingen 
voordragen; 

- Aan modules certificaten koppelen; 
- Praktijkbijeenkomsten koppelen 

aan fysieke activiteiten; 
- Wil leren; steekt daar tijd in; 

herhaalt zelf wat nodig is; 
- Wil graag schaatsen met kennis van 

ijs, zweeds schaatsen, enz. 

- Bondige samenvatting van de Reglementen; 
- Er is enige verdeling over een flink aantal “droge” documenten; 
- Samenvatting met “lees verder” verwijzingen; 
- Koken;  
- Ijsvos theorie en praktijk (deelcertificaten); 
- Mooie, vernieuwende trainingsdagen (evt. gekoppeld aan 

sportieve activiteit); 
- Kennis willen vergaren (attitude); is dat er niet dan kan de HLSK 

er niets aan doen; 
- Inzicht in het belang van kennis en gevaar van onkunde; 
- Toegankelijk opleidingsmateriaal; 
- Workshops 
- Verbetering stimuleren; 
- Kennisbank aantrekkelijker maken; 
- Goed en inspirerend materiaal 
- Individuele component in opleiding; 
- Voor elke tocht een soort quiz met vragen over gebied, ijs, weer, 

wat je als groep nodig hebt, … (rol mentor/ijsvos); 
- Neemt deel aan cursussen HLSK 
- Gaat zelf proactief op zoek naar kennis en deelt dit met anderen; 
- Heeft een flink zelf reflecterend vermogen; is dus in staat om te 

leren; 
- Neemt anderen mee in bijv bestellen van spullen; 
- Opzetten van e-learnings op diverse thema’s, met praktische 

(groeps)discussie achteraf. 
- Ijskennisdag los van ijsvoscursus, evt als academy activiteit; 
- Kans geven en krijgen om te leren via de HLSK; 

Schaatsgilde <> Nordic Skating Knowledge 
Academy. 
- Alles is er al. 
- Alles opnieuw groeperen, daarna 

aantrekkelijk maken. 
- Modules maken, ieder moment kunnen 

insteken. bv ijsvoscursus met meer 
docenten; kennis breder verspreid (en 
individueler kennis overdracht mogelijk). 

-  
- Opleiding algemeen. Basis = module 1 
o Deelnemers 
o Gids 
o Ehbo 
o … 

- Alles in modules/e-learning, behorend tot 1 
opleiding ‘nordic skating’. 
o zelfstudie en/of met feedback van 

docent. 
- Aan  (1 of meer) modules certificaten 

koppelen. 
- Praktijkbijeenkomsten koppelen aan fysieke 

activiteiten. 
- Fonds voor ontwikkeling 

opleidingsmateriaal. 
- Blijven werken aan materiaal. 
 

Het idee spreekt aan om te komen 
tot één opleiding, met modules en 
certificering. 
 
Huiswerkopgaven bedenken. 
Toetsen opstellen. 
 
Is samenwerking met Zweden 
zinvol (inhoudelijk, financieel, …)? 
Rob geeft aan dat er waarschijnlijk 
veel tijd gaat zitten in ‘komen tot 
overeenstemming hoe te 
beginnen’. 
 
De uitdaging die kan uitstralen: “je 
kan zelfs gids worden!”. 
 
Besluit: 
Het bestuur zal met voorstellen 
komen, die ter discussie worden 
voorgelegd aan de 
Platformbijeenkomst. 
 



- Materiaaldag los van seizoensopening, evt academy activiteit; 
- Leeslijst tips voor SN; 
- Kennis via mentor; 
- De wil om te weten (aanwakkeren); 
- Info beschikbaar (op SN?) en toegankelijk maken (hlsk-site); 
- Cursus ijs verkennen met satellietbeelden: voor meer 

betrokkenheid bij zweeds ijs, voor meer kennis van 
weersvoorspelling, weershistorie, satellietbeelden, skridskonet; 

 
 
 


