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Verslag: HLSK – Zomer bijeenkomst “Met de Benen op tafel”, Rick Donia, Sept 2019  

Versie: 1.0b, definitief 

   

Thema: Brainstorm voor ideeën over het HLSK-lustrum volgend jaar (10 jaar HLSK)  

Datum: zondag 16 juni 2019  

Locatie: Spiegelplas, Nederhorst Den Berg en bij Rob Mulders, Ankeveen  

Deelnemers:   

Te bevragen bij bestuur 

  

Programma:   

Aan de Spiegelplas  

14:00 start met een frisse duik in de Spiegelplas  

14:30 brainstorm sessie 1 verdeeld over 3 teams  

15:30 naar Ankeveen op de fiets of met de auto  

  

Bij Rob in Ankeveen  

16:00 brainstorm sessie 2 – elk team werkt zijn ideeën nader uit  

16:30 presentatie per team  

16:50 gezamenlijke discussie en aanbevelingen  

18:00 BBQ  

  

Hand-out – richtlijn/werkwijze – brainstorm per team: zie bijlage   

Samenvatting – aanbevelingen:  

1. Winter lustrum schaatstrip “Ankeveen-Oost”, scenario “kant & klaar” voorbereiden  

2. Zomerfeest - dag/weekend – rond 10 juni – feest met natuur activiteiten  

3. HLSK Film  

4. Duurzaamheid - C02 – compensatie  

5. Jubileum commissie  

6. Deze aanbevelingen en de brainstormresultaten zullen door het bestuur worden gebruikt voor 

het initiëren en invullen van de HLSK-lustrum 10 jaar activiteiten.  

Brainstorm – resultaten – team 1:  
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Brainstorm – resultaten – team 2:  
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Brainstorm – resultaten – team 3: 
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Bijlage - Hand-out – HLSK brainstorm over ons 10-jarig bestaan  

  

Van elk team horen we graag een reactie op de volgende punten:  



Pagina 7 van 7  

  

1. Wanneer: in de zomer of in de winter?  

Eerst een belangrijke vraag: willen we het 10-jarig bestaan in de zomer vieren? Onze oprichting vond 

plaats op 10 juni 2010, een onhandige datum voor het lustrum van een schaatsvereniging….   

Vandaar een voorstel van het bestuur: verplaatsen naar het moment dat we daadwerkelijk 10de keer 

officieel als HLSK in de winter actief zijn. Verplaatsen naar onze 10de winter, dan wordt het al 

komende winter!   

Mogelijk nadeel van een plan in de winter is dat elk aan ‘schaatsen op natuurijs’ gerelateerd 

evenement enorme weersafhankelijk is…      2. Wat zijn de doelstellingen en 

randvoorwaarden?  

Mogelijke doelstellingen:  

• Duidelijk verband met onze doelstelling ‘zo veilig mogelijk genieten van natuurijs’  

• Veel deelnemers  

• Geen terugblik (mail Joris)  

• Anders dan anders. Dus aan de tochten/evenementen moet iets unieks zitten  

Welke doelstellingen moeten worden toegevoegd of geschrapt?  

Randvoorwaarden:  

• I.v.m. (zeer) grote weersafhankelijkheid: een aan schaatsen op natuurijs gerelateerd 

evenement niet beperken tot specifieke data.   

• Geen groot gezamenlijk schaatsevenement, onder meer  i.v.m. risico’s.   

• Geen strakke coördinatie nodig  

• Liefst veel of althans meerdere initiatieven gedurende het seizoen.   

• Zowel initiatieven van gidsen als initiatieven van deelnemers.     

Verzoek om randvoorwaarden of doelstellingen toe te voegen of te schrappen.  

3. En dan nu de mooie, verassende, creatieve ideeën!  

We horen het graag! In de zomer en/of de winter? Uiteraard binnen de door jullie geformuleerde 

doelstellingen/randvoorwaarden.   

  

  

  


