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Stichting HLSK, Concept Notulen Jaarvergadering Deelnemersplatform 11 oktober 2020  
 
Concept Notulen 
Jaarvergadering Deelnemersplatform, 11 oktober 2020 
Aanwezig: te bevragen bij bestuur  
Tijd: 14.00 – 16.00 
Locatie:  Online 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Deel I – Jaarlijkse stukken 
 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
 
Gert-Jan heet iedereen welkom en opent vergadering.  
Mededelingen: 
a. Max zal terugtreden als bestuurslid. Gert-Jan bedankt Max nogmaals voor zijn grote inzet de 

afgelopen jaren. Rob memoreert een aantal mooie momenten van Max.  
b. Albert wordt verwelkomd als nieuw bestuurslid 
c. Deelnemerstop: Dit seizoen 2020-2021 verwelkomen wij 46 nieuwe rijdende deelnemers. 

Vanwege het overweldigend aantal aanmeldingen heeft het bestuur wederom een deelnemers 
stop voor het komend seizoen ingesteld. Voor de toelating van nieuwe deelnemers, volgend jaar  
– seizoen 2021-2020 – zie agenda item 10 “Nieuwe deelnemers - situatie wachtlijst en focus op 
verjonging, met zicht op de toekomst”. 
 

2. Behandelen notulen vorige jaarvergadering 2019/2020 
 
a. Gert-Jan doorloopt de notulen en geeft een korte lichting van de besproken items. 
b. Carolien: item 1-d: typo “godsopleiding” moet zijn “gidsopleiding” 
c. Rick: item 2-regel 1: typo “ligt” moet zijn “licht” 
d. Met bovenstaande opmerkingen worden de notulen aangenomen. 
 
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:  

- contributie van 127 deelnemers, 13 niet-rijdend deelnemers en 8 supporters. Voorgaand     
seizoen waren er 141 rijdende deelnemers, waardoor de contributie nu lager uitvalt 

Lasten:  
- geen nadere mededeling. 

Passiva Calamiteitenfonds:  
- 12.241,75. 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.  
- Lustrum is uitgesteld tot juni 2021. Daarom is de reservering lustrumactiviteit van vorig jaar 

doorgeschoven naar dit jaar 
 
4. Verslag Kascommissie over 2019/2020 
De Kascommissie (Derk te Bokkel en Paul van Os) keurt het verslag goed, met de volgende punten 
van aandacht: 

a) Reserves: doel vastleggen voor calamiteitenfonds en eventuele andere reserves formuleren 
b) Waarde inventaris opnemen in Balans 
c) KSNB aanmelding “actieve leden”: vermelding welke deelnemers (en de reden) worden 

aangemeld als vrijwilliger bij de KSNB. 
Gert-Jan en Rick:  
- KSNB biedt schaatsverenigingen een aansprakelijkheidsverzekering “Actieve Leden 
verzekering” 
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-  Het bestuur en de gidsen van de HLSK maken gebruik van de KNSB - Actieve Leden 
verzekering 
- deze verzekering is alleen van toepassing voor Nederland 
- onze gidsen zijn niet verzekerd buiten Nederland, 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 

En aanbeveling: 
d) Volgend jaar ook begroting meenemen in gesprek “controle jaarrekening” 

 
5. Verkiezing Kascommissie 
Derk te Bokkel stelt zijn positie beschikbaar. Math Heijnen neemt graag het stokje over van Derk.  
 
6. Toelichting begroting 2020/21 
Opmerking vooraf, de begroting is onderhevig aan de corona omstandigheden. 
Begroting inkomsten: 

- Contributie is gebaseerd op Contributie van 170 rijdende deelnemers, 14 niet-rijdende 
deelnemers en 10 supporters.  

- Extra inkomsten zijn de ijsvos- en HLSK Academy bijeenkomsten.  
Begroting uitgaven:  

- Gidsmateriaal: uitrusting EHBO sets en reserve schaatsen voor 18 nieuwe aspirant gidsen,  
update EHBO sets huidige gidsen voor nieuwe aspirant-gidsen, en kaartmateriaal Topo GPS 
op eigen SMART-phone voor alle gidsen 

- Zaalhuur en audio visueel: Zaal Furore is afgevallen en vanwege corona is de zaalhuur voor 
evenementen extra duur, eventueel een goedkope zaal met eigen aan te schaffen apparatuur 
is een alternatief. Op dit moment hebben we als nieuwe locaties gevonden: het clubhuis van 
de scouting club Scouting Amsterdam in Amsterdam Oost, vlakbij de Jaap Eden ijsbaan, en 
het clubhuis van Ankeveense schaatsclub. 

- Speciale post lustrum activiteiten, totaal €2000,--. (doorgeschoven van vorig jaar) 
- Vernieuwen huisstijl en opleidingsmateriaal 

Mutatie Calamiteiten fonds: 
- Vanwege extra kosten gidsen (voornamelijk eenmalig) zal er een aanspraak worden gedaan 

op het calamiteiten fonds 
Opmerking – Carolien: typo: kop van de alle begrotingsjaren moet worden opgehoogd met 1 jaar: 

- Begroting 2019-2020 moet zijn: 2020-2021 
- realisatie 2018-2019 moet zijn: 2019-2020 
- begroting 2018-2019 moet zijn: 2019-2020  
- Gert-Jan zal de aanpassingen doorvoeren in de begroting 

 
 
 
Deel II – Wijzigingen en toevoegingen aan documentatie 
 
7. Overzicht wijzigingen van bestaande en nieuwe documenten. 
 
Toelichting van Gert-Jan en Rob en Rick conform overzicht. 
 
Reference Card: besproken wordt of dit document wel of niet centraal moet worden geprint op 
speciaal water/slijtvast papier voor alle deelnemers, aangezien de deelnemer dit ook zelf kan doen. 
Alles afwegende, adviseert deelnemersplatform bovenstaande wel te doen en op de seizoensopening 
uit te delen. 
 
 
 
 
8. Overzicht van nieuwe documenten die onder reglementen of opleidingen vallen 
 
Toelichting van Gert-Jan en Rob conform overzicht. 
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Het Deelnemersplatform heeft verder geen opmerkingen of adviezen. 
 
 
9. Overzicht van verwijderde documenten uit de reglementen. 
 
Toelichting van Gert-Jan en Rob conform overzicht. 
 
Het Deelnemersplatform heeft verder geen opmerkingen of adviezen. 
 
 
 
Deel III – Beleid 
 
10. Nieuwe deelnemers - situatie wachtlijst en focus op verjonging, met zicht op de toekomst 
 
Zie https://hlsk.nl/wp-content/uploads/2020/10/201017-naar-een-nieuw-aanname-beleid-v10.pdf  
 
Max geeft een toelichting op het beleidsvoorstel, de huidige situatie en noodzaak op verjonging ten 
einde vergrijzing te voorkomen. 
Discussie deelnemersplatform: 

- men begrijpt de problematiek 
- meerdere aanwezigen hebben grote moeite met het instellen van een leeftijdsgebonden 

deelnemersstop voor nieuwe deelnemers 
- voorstel van het actief werven van “jonge” deelnemers met een leeftijd onder de 40 jaar 
- verschillende inzichten en verwachtingen wat de HLSK haar deelnemers kan / moet bieden: 

o de HLSK moet haar deelnemers de mogelijkheid geven tot x aantal schaatstochten 
per deelnemer per seizoen, voor alle groepscategorieën 

o de HLSK is een kennisbank voor natuurschaatsen en niet zozeer “een recht op 
schaatstochten”, en is toegankelijk voor iedereen 

Het bestuur onderkent de moeite die het deelnemersplatform heeft met het instellen van een 
deelnemerstop en het instellen van een leeftijdsgebonden aannamebeleid. Het bestuur neemt de 
bovenstaande mee voor het verder bepalen van het nieuwe deelnemersbeleid. 
 
11. HLSK Calamiteitenplan 
 
Zie https://hlsk.nl/wp-content/uploads/2020/10/201007_calamiteitenplan_v27_blanco-bemensing.pdf  
 
Gert-Jan geeft een korte toelichting over de historie en waarom het calamiteitenplan is ontwikkeld. 
Max geeft een korte toelichting over de kleine aanpassingen. Dit seizoen moeten we een test gaan 
uitvoeren, dat is vorig seizoen niet gelukt. 
 
12. Stand van zaken samenwerking KNSB 
 
Gert-Jan geeft een korte toelichting.  
KSNB geeft (iets) meer aandacht aan schaatsen op natuurijs op de Zweedse manier en heeft nu ook 
verwijzingen op haar website naar deze manier van schaatsen. 
Afgelopen seizoen hebben we een aanmeldingsupdate gedaan van de HLSK bestuursleden en gidsen 
als KSNB “actieve leden”. 
 
Deel IV – overige punten  
 
13. Lustrum  

 
De lustrum activiteiten zijn doorgeschoven naar komend seizoen, maar alles is onderhevig aan de 
huidige corona omstandigheden. 
 

https://hlsk.nl/wp-content/uploads/2020/10/201017-naar-een-nieuw-aanname-beleid-v10.pdf
https://hlsk.nl/wp-content/uploads/2020/10/201007_calamiteitenplan_v27_blanco-bemensing.pdf
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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 draaiboek is klaar en de uitnodiging staat op SN. 
Team: Albert Venemans, Erica van den Akker, Hans Meijer, Derk te Bokkel. Gert-Jan is betrokken 
als bestuurslid. 
 

b. Winter lustrum schaatstrip “Ankeveen-Oost” 
Gert-Jan: het draaiboek is klaar. 
Team: Guide Grimme, Marc Teutelink, Tim Tersmette, Paul Schepens. Rick is betrokken als 
bestuurslid. 
 

c. Midsommar - weekend – 19/20 juni  2021  
Alles is gepland en de activiteit staat op SN.  
Het organisatieteam: Hilde Schwantje, Leontien Kranendonk, Juliette de Wilde. Hilde is betrokken 
als bestuurslid. 

 
 
14. HLSK-schaatsen onder de huidige corona omstandigheden 

 
Zie https://hlsk.nl/wp-content/uploads/2020/10/201005_corona-richtlijn-clubtocht-v41.pdf  
 
Gert-Jan geeft een korte toelichting en benadrukt dat de corona omstandigheden kunnen veranderen 
en daarmee ook de bestuursbesluiten dan wel aanbevelingen. 
 
Het bestuur heeft het besluit genomen de Clubtochten voorlopig niet toe te staan (zie document 05 
oktober 2020, v4.1) 
 
Het deelnemersplatform ondersteunt het beleid en het bestuursbesluit. 
 
Het deelnemersplatform verzoekt dit besluit zo spoedig mogelijk per email aan alle deelnemers te 
communiceren. 
 
De gidscommissie zal dit ook nogmaals aan de gidsen communiceren. 
 
15. Rondvraag 

 
a. Rob: verzoek tot het weer instellen van de fotowedstrijd met 1 foto. 
b. Carolien: Bedankt Max nogmaals voor zijn inzet als bestuurder de afgelopen 10-15 jaar. Wenst 

Albert succes als nieuw bestuurder. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan de vergadering tegen 15.26 uur.  

https://hlsk.nl/wp-content/uploads/2020/10/201005_corona-richtlijn-clubtocht-v41.pdf

