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Notulen Jaarvergadering Deelnemersplatform HLSK, 10 oktober 2021 (concept) 
  
Aanwezig:  Simone Cremers, Rick Donia, Gijs Harthoorn, Math Heijnen (tot 16.05 uur),  

Max Kohnstamm, Rob Mulders (vanaf 15.42 uur), Paul van Os (penningmeester),  
Fenna Pel, Carolien van Rees, Elisabeth van der Steeg (tot 17.05 uur),  
Tim Tersmette, Albert Venemans (secretaris), Gert-Jan Vroege (voorzitter),  
Wim Willemse (vanaf 15.40 uur) & Jeroen Zonneveld 

Afgemeld:  Tom Nieuwenhuijsen   
Tijd:  15.00 – 17.25  
Locatie:   Online  
________________________________________________________________________________  
  
  
Deel I – Jaarlijkse stukken  
  
1. Opening en mededelingen van de voorzitter  
Gert-Jan heet iedereen welkom en opent vergadering na vaststelling agenda.   
Mededelingen:  
● Rick en Hilde hebben bestuur verlaten, om zich volledig op gidsenopleiding te kunnen richten. Tijdens 

de afgelopen Benen op Tafel-sessie zijn zij bedankt voor hun inzet voor de HLSK en de dank wordt in 
dit overleg onderschreven.  
Juliette de Wilde treedt toe tot het bestuur, speciaal op het gebied van communicatie.  
De taken van Hilde op het gebied van deelnemerszaken (samen met deelnemerscommissie zorgen 
voor de organisatie van evenementen en ook het helpen introduceren van nieuwe deelnemers) wordt 
voorlopig overgenomen door Gert-Jan, maar we zijn nog op zoek naar een nieuw bestuurslid hiervoor.  

● Jan Angern (gids Norrköping BSK, veel op pad geweest met LLK en ook (deelnemers) HLSK) is 
overleden tijdens noodlottig zeiltocht. Namens de HLSK heeft het bestuur een condoleancekaart 
gestuurd naar de BSK en (op verzoek van nabestaanden) een donatie gedaan aan de reddingsdienst 
Sjöräddnings Sällskapet (zie laatste pagina van deze notulen).  
 

2. Behandelen notulen vorige jaarvergadering 2020-2021  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Rick voor de verslaglegging.  
  
3. Financieel verslag over seizoen 2020-2021 met toelichting van de penningmeester 
Gert-Jan (als voorgaand penningmeester) geeft een toelichting op het financieel jaarverslag middels het 
doorlopen van de toelichting die is opgenomen in het verslag. Naar aanleiding van een vraag van Tim 
over het als passivum genoemde calamiteitenfonds wordt besloten het calamiteitenfonds in het verslag 
navolgend te noemen als reservering.  
 
4. Verslag Kascommissie over 2020-2021  
De Kascommissie (Math Heijnen en Jos Lenferink) keurt het verslag goed, met enkele aanbevelingen als 
verwoord in het verslag HLSK kascontrole 2020-2021. 
 
5. Verkiezing leden Kascommissie voor seizoen 2021-2022 
Het aanbod van zowel Math als Jos om voor komend seizoen wederom de Kascommissie te vormen, 
wordt met dank aanvaard.  
  
6. Toelichting begroting seizoen 2021-2022 door de penningmeester 
Paul geeft een op de voorgestelde begroting 2021-2022 en de ook bij de stukken gevoegde toelichting op 
die begroting.  
● Bijdrage aan Skridskonet is verhoogd door toename aantal deelnemers. 
● Bijdrage aan KNSB is verhoogd door toename aantal ‘actieve deelnemers’ (zijnde bestuurs- en 

commissieleden en (aspirant)gidsen), als door ons (als aan ook KNSB gerelateerde stichting) te 
registreren bij KNSB.  
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● Bedrag gereserveerd voor mogelijk aan te schaffen boekhoudprogramma, ter vervanging van de 
huidige ‘losse’ Excel-lijsten. 

● Post Gidsmateriaal komend jaar verlaagd, gegeven de investering die afgelopen seizoen al is gedaan. 
● Voorstel verhoging eigen bijdrage met €5 ter dekking kosten en vergroting reservering 

calamiteitenfonds (vanuit stelling bestuur dat een bedrag van rond de € 10.000 te beperkt zal zijn om 
een grote calamiteit op te vangen). 

● De in principe eenmalige post ‘Kaarten’ blijft staan, omdat nog slechts een paar gidsen de kosten 
aanschaf van de app TopoGPS (met daarin topografische kaarten) hebben gedeclareerd en de 
verwachting is dat meerdere gidsen de aanschaf (en daarmee de declaratie) komend seizoen alsnog 
zullen doen. 

De voorgestelde begroting dient op één punt te worden aangepast; het aantal deelnemers is hoger dan 
waar nu van wordt uitgegaan (de 38 nieuwe deelnemers zijn nog niet opgenomen in de berekening). 
Daarmee wordt het aantal betalende deelnemers 210, en de post baten ‘contributie rijdend’ € 5000. Los 
van deze meevaller blijft het voorstel de reserves te vergroten (als te bespreken bij agendapunt 7, 
onderdeel ‘Tarievenlijst’). 
Gegeven de laatst hiervoor genoemde noodzakelijke aanpassing wordt de begroting in het 
platformoverleg geaccordeerd.  
  
  
Deel II – Wijzigingen en toevoegingen aan documentatie  
  
7. Overzicht wijzigingen van bestaande en nieuwe documenten.  
Toelichting van Gert-Jan conform overzicht (bijlage ‘voorgenomen wijzigingen, v0.4’). Met inachtneming 
van onderstaande twee punten worden de voorgestelde wijzigingen onderschreven.  
Die twee, in de vergadering besproken, punten zijn:  
● Calamiteitenfonds 

Met betrekking tot de daarin genoemde tarievenlijst wordt de noodzaak tot vergroting 
calamiteitenfonds besproken en de snelheid waarmee dat moet/kan gebeuren. Dit naar aanleiding van 
voorstel bestuur tot verhoging contributie (te betalen vanaf seizoen 2022-2023);  inschrijfgeld van €10 
naar €12, contributie rijdende deelnemers van €25 naar €30, contributie niet-rijdend/supporter van 
€6,25 naar €7,50. 
In de vergadering wordt de noodzaak tot vergroting van het fonds breed onderschreven (bij het 
onverhoopt moeten inschakelen van een advocaat is een calamiteitenfonds van ruim €10.000 al snel 
ontoereikend). In het overleg wordt als uitgangspunt wordt vastgesteld, dat het fonds binnen 3 à 4 jaar 
tot gezonder grootte wordt gebracht. Dat dan middels verhoging van de contributie.  
Met dat uitgangspunt krijgt het bestuur toestemming van de deelnemers om, tot een maximum van 
€35 voor rijdende leden (40% stijging), navolgend te besluiten over hoogte contributie. Bij de bepaling 
van wat een gezonde grootte voor het fonds is, zal het bestuur zich laten leiden door: 
- door bestuur na te vragen kosten bij calamiteit- en letselschadeadvocatuur; 
- uitgesproken wens tot snelle vergroting van het calamiteitenfonds; 
- voorkomen van te grote stijging contributie (en daardoor mogelijk afnemend aantal deelnemers).  

● Beleid nieuwe deelnemers  
Het bestuur met het beschreven beleid nieuwe deelnemers (zie bijlage 
‘210927_Beleid_Nieuwe_Deelnemers_v02’) tot doel een maximum vast te stellen voor het aantal 
rijdende deelnemers, het vaststellen van de maximale jaarlijkse instroom en de procedure met 
betrekking tot een wachtlijst.  
Het maximum aantal rijdende deelnemers voor HLSK is daarbij gerelateerd aan het aantal 
beschikbare (aspirant) gidsen. Uit analyse van de periode 2013 – 2020 is gebleken dat er een 
optimale ratio van 7 rijdende deelnemers / per (aspirant)gids is. Dat betekent voor 2021 dat met 36 
gidsen (waarvan 20 aspirant) het maximumaantal rijdende deelnemers 252 is. Deze berekening is 
zonder de (aspirant) gidsen, die ook rijdende deelnemers zijn. In totaal inclusief (aspirant)gidsen is 
het maximumaantal 288 rijdende deelnemers. Daar van uitgaande konden alle deelnemers die op de 
wachtlijst stonden (‘potentiële deelnemers’) op 1 september 2021 worden toegelaten als deelnemer.  
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Voor diegenen die zich na 1 september 2021 aanmelden geldt de volgende procedure:  
1) De procedure start na een schaatsseizoen, medio eind april en loopt tot 1 september. 
2) De potentiële deelnemer die op de wachtlijst staat, beantwoordt de vragenlijst ‘Pas jij bij de HLSK’. 
3) Op initiatief van een bestaande HLSK-deelnemer (mentor, gids of andere vrijwilliger) volgt een 
gesprek over schaatsen bij de HLSK en de score van de ingevulde vragenlijst. Hierin wordt de 
wederzijdse verwachtingen over schaatsen bij de HLSK besproken.  
4) Het is aan potentiële deelnemer om na invulling van de vragenlijst en het telefonisch gesprek te  
bepalen of hij/zij daadwerkelijk rijdende deelnemer wil worden (voor de daarvoor te vormen ‘belpool’ 
melden zich direct Max, Rob, Tim en Jeroen aan).  
5) Als het voorgaande punt positief is (ter bepaling door de potentiële deelnemer), dan bevestigt 
potentiële deelnemer het met betaling van de inschrijfkosten. 
6) Na betaling krijgt de nieuwe rijdende deelnemer direct een login voor Skridskonet. 
 
Het voorstel ‘beleid nieuwe deelnemers’ wordt onderschreven door de deelnemers, waarbij als 
aandachtspunt voor bestuur wordt meegegeven goed aandacht te houden voor de benodigde 
capaciteit om nieuwe deelnemers te introduceren in de HLSK en het schaatsen zoals dat vanuit de 
HLSK wordt geboden.  

 
  
8. Overzicht van nieuwe documenten die onder reglementen of opleidingen vallen  
De bij de stukken gevoegde ‘Documentenset bij voorgenomen wijzigingen 2021’ wordt toegelicht door 
Gert-Jan (met enkele aanvullingen door Rob), en krijgt instemming van het deelnemersplatform.  
  
  
9. Overzicht van verwijderde documenten uit de reglementen.  
Er wordt voorgesteld geen documenten te verwijderen, hetgeen instemming krijgt van het  
deelnemersplatform heeft verder geen opmerkingen of adviezen.  
  
  
Deel III – Beleid  
  
10. Impact Corona op tochten en evenementen HLSK 
Gert-Jan licht de voor dit punt opgestelde notitie (zie bijlage ‘210928_CoronaBeleid_Seizoen 2021-
2022_v02’) toe. In de toelichting op het document geeft Gert-Jan aan, dat het een tijdelijk document is, 
gegeven het tijdelijke karakter van de specifiek voor Corona te nemen maatregelen. Het gaat dan met 
name om de noodzaak 1,5 meter afstand te waarborgen, hetgeen tijdens HLSK-tochten redelijkerwijs niet 
mogelijk is.  
Daarmee stelt het bestuur het volgende voor als te hanteren bij de organisatie van clubtochten: 
1) Alle HLSK-deelnemers worden geacht alle regels en richtlijnen van de verschillende overheden te 

volgen. Dat betekent zowel van de Nederlandse als de buitenlandse overheden van de landen die 
tijdens een meerdaagse HLSK clubtochten bezocht worden. 

2) De HLSK-deelnemers worden geacht alle regels en richtlijnen van de vervoerders, zoals 
luchtvaartbedrijven en veerdiensten op te volgen. 

3) Vanwege de bovenstaande overweging en voor de veiligheid van alle deelnemers, wordt tijdens een 
meerdaagse HLSK clubtocht het coronatoegangsbewijs (CTB) ingezet. Het CTB wordt eenmalig 
toegepast bij vertrek. 

4) De gidsen bepalen in overleg wie van de deelnemers van een meerdaagse HLSK clubtocht de CTB bij 
alle deelnemers en de gidsen controleert. 

Het deelnemersplatform onderschrijft deze punten, en stelt één aanscherping voor t.a.v. het genoemde 
CTB. Het slechts eenmalig vragen naar een CTB leidt tot het risico dat halverwege een tocht een 
deelnemer Corona blijkt te hebben en/of het eenmalig CTB niet toereikend is toegang te krijgen tot een 
vandrarhem (en het uitvoeren van een PCR-test tijdens een toch redelijkerwijs onmogelijk is). Daarmee 
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stelt het deelnemersplatform voor, toe te voegen dat uitsluitend een vaccinatiebewijs of Corona-
hersteldmelding geldig is als een CTB. Daarmee is alleen een QR-code niet toereikend als toelating tot 
een club-tocht.  
Maar omdat i.v.m. privacy niet gevraagd mag worden naar iemands vaccinatiestatus en het gidsen altijd 
vrij staat deelnemers om welke (voor betreffende gidsen geldende reden(en) dan ook) uit te sluiten tot 
deelname aan door hem/haar te organiseren tocht, wordt in de vergadering besloten dat de genoemde 
vier punten toereikend zijn.  
 
 
11. Lopende zaken (o.a. Communicatie, Calamiteitenplan, AVG, WBTR) 
Gert-Jan leidt het overleg door de presentatie van lopende zaken, waarmee door het deelnemersplatform 
kennis wordt genomen van betreffende zaken en voorgestaan vervolg.  
 
12. Rondvraag en sluiting  
Er worden twee punten ingebracht voor de rondvraag: 
● Jeroen wil graag alsnog tochten van afgelopen seizoen publiceren en krijgt dat niet gedaan. Hij wordt 

verwezen naar Rob om te achterhalen hoe dat alsnog kan.  
● Op het voorstel van bestuur om de platformvergadering volgende keren online te houden (en dus niet, 

gelijk als in dit jaar, die vergadering te combineren met de plurrningoefening) wordt positief 
gereageerd.   

Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan de vergadering om 17.25 uur.   
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Bijlage bij notulen: 
Ontvangen bedankkaart voor donatie aan Sjöräddnings Sällskapet, naar aanleiding van overlijden Jan Angner 
 

 
 


