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Algemeen
De HLSK beschikt over een set aan reglementen en opleidingsdocumenten, die gepubliceerd staan op
www.hlsk.nl. Aan het begin van ieder seizoen brengen we de, tijdens de afgelopen winter
opgespaarde, verbeteringen aan. De punten van dit seizoen staan hieronder aangegeven.
Overzicht wijzigingen op bestaande documenten
Het bestuur en gidscommissie van de HLSK hebben na de jaarvergadering 2021/2022 de volgende
wijzigingen aan bestaande documenten doorgevoerd:
Nr.

Wat

Waarom

Welk document

1.

Privacyverklaring

Datum en versienummer zijn opgehoogd omdat AVG

Privacyverklaring v12

actuele documenten vereist.
Contactgegevens secretariaat aangepast.
Toevoeging in de tekst over de ondertekende
Verwerkingsovereenkomst met Skridskonätet.
2.

Referencecard

Altitude >750 meter toegevoegd als risicofactor bij

Referencecard

Terrein
3.

Paklijst

Volgende wijzigingen:

Paklijst

Wind/waterdicht jack wijzigen in wind+waterdicht jack
Sealskinz opnemen als betere optie in de droogzak
dan plastic zakken voor je voeten
Plastic uitwringhandschoenen opnemen als optie voor
in droogzak
Extra batterijen voor hoofdlamp opnemen als optie bij
Reservespullen
Auto USB-lader opnemen als optie bij Reservespullen
4.

Veiligheidsreglement

In de discussie over commercieel gidswerk is besloten

Veiligheidsreglement

dat het wenselijk is te verduidelijken dat vrijwilligers

v32

binnen de HLSK niet betaald worden en dat een
Clubtocht alleen een Clubtocht is als de gidsen
daarvoor geen vergoeding ontvangen.
In de statuten staat al dat bestuursleden geen
vergoeding krijgen. In het Veiligheidsreglement
hebben we in een nieuw artikel 3 lid 3 opgenomen,
dat leden van commissies geen vergoeding
ontvangen, zie bijlage. In de Tochtcertificatie hebben
we in een nieuw punt 10 (onder vernummering van
het oude punt 10 naar 11) geregeld dat gidsen en
aspirant gidsen geen vergoeding ontvangen voor het
organiseren en leiden van een clubtocht.
5.

Tochtcertificatie

[Wijziging n.a.v. discussie over commercieel gidswerk,

TochtCertificatie v19

document is gewijzigd, zie toelichting vorige punt.
6.

Huisstijl

Door bureau Met de Brandaris (Sonja van Well) zal

HuisstijlRichtlijnen

een verbeterde versie van de huisstijl worden
opgeleverd.
7.

Eigen Verklaring

Toevoeging: “ik heb de Privacyverklaring op

EigenVerklaring v14

www.hlsk.nl, map Deelnemers, gelezen en
onderschrijf deze.”
Statutair adres gewijzigd in Secretariaatsadres.
8.

Tarievenlijst

Aanpassing tarieven per seizoen 2022-2023.

Tarievenlijst v16
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Overzicht nieuwe documenten
Het bestuur en gidscommissie van de HLSK hebben na de jaarvergadering van 2021/2022 de
volgende nieuwe stukken toegevoegd aan de documentatie van de HLSK:
Nr.

Wat

Waarom

Welk document

1.

Beleid nieuwe

Vaststellen max aantal rijdende deelnemers,

BeleidNieuweDeelnemers

deelnemers

max instroom en gebruik wachtlijst, vastleggen
van de procedure aanname.

2

Corona Beleid

De landelijke ontwikkelingen rond Covid-19

CoronaBeleid_Seizoen

vergen ook een (tijdelijk) standpunt van de

2021-2022 v2

HLSK

Overzicht vervallen documenten
Het bestuur en gidscommissie van de HLSK zijn voornemens de volgende stukken te verwijderen uit
de documentatie van de HLSK:
Nr.

Wat

Waarom

Welk document

Procedure
Tijdens de jaarvergadering kon het platform van de HLSK (alle aanwezige deelnemers, inclusief
gidsen, gidscommissie en bestuur zelf) een advies formuleren aan het bestuur over de voorgenomen
wijzigingen. Daarna worden de documenten door het bestuur vastgesteld en worden alle wijzigingen
op www.hlsk.nl op de juiste pagina’s doorgevoerd.
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