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Nota met opmerkingen 

Deze nota somt de ingediende vragen, opmerkingen en voorstellen tot wijziging van statuten en 

reglementen op, die in de periode 25 maart 2010 tot en met 2 april 2010 zijn binnengekomen. 

Tevens geeft het bestuur antwoord op de voorstellen, inclusief vermelding of een punt wel/niet leidt 

tot het aanpassen van statuten en reglementen. 

 

ST = Statuten 

HR = Huishoudelijk reglement 

VR = Veiligheidsreglement 

 

Nr. Omschrijving Van Betreft Antwoord bestuur 

0. Waarom een stichting? Joost, 

Marijn 

ST De oprichters hebben voor een stichting gekozen 

om 4 redenen: 

- De HLSK is geen sportvereniging die zaken 
voor leden gaat organiseren; de gidsen en 
schaatsers organiseren zelf hun trips. De 
HLSK faciliteert met kennis, informatie en 
veiligheidswaarborgen, m.a.w. het is een 
kwaliteitskeurmerk, waarbij een stichting 
beter past. 

- De HLSK heeft een missie: veilig schaatsen 
op natuurijs. De manier van schaatsen van 
de HLSK hoort in Zweden tot de volkseigen 
cultuur en staat niet ter discussie. De 
bijbehorende discipline is daar heel gewoon. 
In Nederland is dat wezenlijk anders, van 
schaatsen en ijs denkt iedereen verstand te 
hebben, terwijl dat in veel gevallen een 
misrekening is. De missie is met een stichting 
beter te bewaken en uit te dragen. 

- De deelnemers zouden in HLSK verband 
moeten praten over schaatsen en veiligheid. 
Met een vereniging loop je het risico dat het 
al snel over allerlei verenigingspolitieke zaken 
gaat. Daar willen de oprichters hun energie 
niet in steken. 

- Een groot aantal mensen met wie de 
oprichters over het formaliseren van de HLSK 
hebben gesproken en aan wie de 
doelstellingen zijn uitgelegd, adviseren de 
stichting als het meest geschikte vehikel. 

1. Toevoeging: Het bestuur zal 

streven een kennisboek bij 

te houden waarin de lessons 

learned worden bijgehouden 

Marijn VR, 

artikel 2 

Goed punt. Het bijhouden van lessons learned 

geldt overigens niet alleen voor bestuur, maar 

ook voor ijsrapporteurs, gidsen en deelnemers. 

Het bestuur streeft ernaar dat alle lessons learned 

worden bijgehouden in het logboek van 

Skridskonet, waar speciale velden zijn om deze 

informatie kwijt te kunnen. In de Handboeken zal 

worden opgenomen dat dit dient te gebeuren en 

hoe het moet gebeuren. In het VR nemen we de 

algemene paragraaf op zoals Marijn heeft 

aangegeven. 

2. Het bestuur zal streven om Marijn VR, Dat hoeven we niet zelf te doen. De HLSK is lid 
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een overzicht bij te houden 

van schaatslokaties en 

lokale contactpersonen 

artikel 2 van Skridskonet en in de statuten van 

Skridskonet is reeds opgenomen dat het 

verzamelen van deze informatie een taak van 

Skridskonet is. Het lokatie- en gidsen-bestand 

van Skridskonet is onovertroffen, dat zouden we 

zelf nooit beter kunnen doen. Geen wijziging. 

3. IJsrapporteurs worden door 

het bestuur geselecteerd uit 

HSLK deelnemers of 

gekende personen uit 

andere ijsverenigingen 

Marijn VR, 

artikel 3 

Iets preciezer: IJsrapporteurs worden door het 

bestuur geselecteerd uit HLSK schaatsgidsen of 

gekende schaatsgidsen van andere ijsorganisaties 

die op de Zweeds manier op natuurijs schaatsen 

en de veiligheidsgedachte volledig onderschrijven. 

Nemen we op in VR. 

4. Informatie wordt in de 

winterperiode ter 

beschikking gesteld aan… 

Marijn VR, 

artikel 3 

lid 4 

Nemen we niet op: in Nieuw Zeeland wordt op 

natuurijs geschaatst als het bij ons zomer is en de 

HLSK heeft daar sinds kort contact mee. Dus ook 

’s zomers kunnen we (op ad-hoc basis) ijsinfo 

verspreiden. 

5. Beschrijving van de 

standaarduitrusting staat 

beschreven in… 

Marijn VR, 

artikel 7 

lid 2 

Deze tekst komt t.z.t. in het Handboek Gids en in 

het Handboek Deelnemer, niet in het VR. 

6.  De gids kan ten alle tijden 

extra eisen stellen aan de 

uitrusting 

Marijn VR, 

artikel 7 

lid 2 

Iets preciezer: De gids kan onder speciale 

omstandigheden (bijvoorbeeld een kampeertocht 

of een tocht onder speciale omstandigheden) 

extra eisen stellen aan de uitrusting. Deze tekst 

komt in het Handboek Gids en in het Handboek 

Deelnemer, niet in het VR. 

6. Vraag: Kan een lid zijn plek 

aan iemand anders geven 

die niet op de wachtlijst 

staat? 

Marijn HR, 

artikel 4 

lid 3 

Nee. Is niet netjes tegenover aspirant 

deelnemers. Geen aanpassing, anders zouden we 

nog veel meer ‘wat niet kan’ zaken op moeten 

nemen. 

7. Vraag: introduceren van 

onbekenden mag wel? 

Marijn HR, 

artikel 7 

lid 4 

Nee. Tekst is inderdaad onduidelijk. Verbeteren 

we in ‘Deelnemers zijn niet gerechtigd niet-HLSK 

deelnemers te introduceren zonder …’ 

8. Toevoeging: Deelnemers 

zullen aanwijzingen van de 

gids opvolgen zolang dit 

geen gevaar voor zichzelf 

oplevert 

Marijn HR, 

artikel 7 

Klopt, maar dit komt in Handboek Deelnemers, 

niet in HR. 

9. Toevoeging: Een gids zal 

alles wat redelijkerwijs 

mogelijk is doen om een 

veilige tocht te 

bewerkstellen 

Marijn HR, 

artikel 7 

Klopt, maar dit komt in Handboek Gidsen, niet in 

HR. 

10. Toevoeging: Zonder 

opzegging is men verplicht 

de jaarlijkse bijdrage te 

voldoen. Opzegging dient 

minimaal voor aanvang van 

scchatsseizoen te gebeuren 

(1 sept ?) 

Marijn HR, 

artikel 8 

lid 1 

Prima toevoeging om het compleet te maken, 

wordt toegevoegd, iets ruimer opgesteld: Zonder 

opzegging is men verplicht de jaarlijkse bijdrage 

te voldoen. Opzegging dient schriftelijk minimaal 

één maand voor aanvang van het boekjaar te 

worden gedaan. 
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11. Toevoeging: overlijden leidt 

tot beëindiging van 

deelnemerschap 

Marijn HR, 

artikel 8 

Goede toevoeging: Overlijden van een deelnemer 

leidt tot automatische beëindiging van het 

deelnemerschap. Eventueel verschuldigde 

bijdragen zullen niet langer worden gevorderd. 

12. Vraag: Is een deelnemer in 

een stichting iets anders dan 

een lid van een vereniging? 

Marijn ST, 

artikel 3 

Ja. Een lid in een vereniging heeft in het 

algemeen stemrecht over besluiten. Een 

deelnemer in de stichting HLSK heeft stemrecht 

over een advies aan het bestuur. Het bestuur 

neemt uiteindelijk de beslissing. 

13. Vraag: Het is nu onduidelijk 

of je lid MOET zijn om mee 

te mogen. Indien een niet-

lid mee mag: Onder welke 

voorwaarden is dat dan? 

Marijn ST, 

artikel 3 

Je moet deelnemer zijn van de HLSK om mee te 

mogen op een tocht onder HLSK-vlag. Een niet-lid 

mag uitsluitend mee na toestemming van het 

bestuur, dat is beschreven in HR artikel 7 lid 4. 

Uiteraard kunnen gidsen en deelnemers altijd zelf 

tochten organiseren (op Skridskonet heet dat een 

‘Privat-tur’) en dan kan iedereen mee. Alleen, dan 

geschiedt de tocht niet volgens HLSK-keurmerk. 

14. Vraag: Bestuur bestaat uit 

minimaal drie leden. Wat 

doen de andere twee 

bestuursleden dan? 

Marijn ST, 

artikel 4 

lid 7 

Overige bestuursleden krijgen portefeuilles die 

door het bestuur worden ingesteld, bijvoorbeeld 

‘PR/communicatie’, ‘veiligheid’, ‘onderzoek nieuwe 

gebieden’, et cetera. Portefeuilles kunnen 

wisselen in de toekomst. Behoeft ons inziens geen 

aanpassing in statuten, want we moeten flexibel 

kunnen blijven. 

15. Vraag: is het “Aan de orde 

komt “.. of is het 

“goedgekeurd moet 

worden?” 

Marijn ST, 

artikel 5 

lid 1 

Het is ‘Aan de orde komt’. Het bestuur keurt 

uiteindelijk de jaarrekening goed. Het platform 

kan besluiten tot positief of negatief advies, 

conform artikel 8 lid 6. 

16. Vraag: Moeten 

bestuursleden fysiek 

aanwezig zijn op alle 

vergaderingen? Of kunnen 

ze ook bij volmacht 

stemmen? Zie punt 5 

Marijn ST, 

artikel 6 

lid 3 

Fysieke aanwezigheid is niet nodig, een volmacht 

regeling ook niet, want punt 5 voorziet in het 

uitbrengen van een stem op andere manieren dan 

aanwezig te zijn of te moeten volmachten. 

17. Toevoeging: wanneer 

beëindiging deelname? 

Marijn ST, 

artikel 7 

Is geregeld in HR, artikel 8. Geen wijziging. 

18. Toevoeging: rooster van 

aftreden van bestuursleden, 

bijvoorbeeld na 3 of 4 jaar 

Joost 

en 

TomV 

ST Goed punt, wordt toegevoegd in ST. 

Bestuursleden treden iedere 4 jaar af, zijn 

onbeperkt herbenoembaar, tot maximum leeftijd 

van 75 jaar, lopende periode mag worden 

afgemaakt ook na die leeftijd. 

19. Vraag: Hoe ziet het 

voltallige bestuur eruit? 

Joost  Stand per 5 april 2010: 

Voorzitter: Rob Mulders 

Penningmeester: René Brandsma 

PR/Communicatie: Max Kohnstamm 

20. Postadres van de stichting 

voluit benoemen 

Joost ST Volledig adres is Hollands End 57, 1244 NN te 

Ankeveen en wordt opgenomen in ST. 

21. Kilometervergoeding 

jaarlijks opnieuw 

vaststellen, evaluatiepunt 

Joost HR, 

artikel 7 

lid 2 

In dit artikel staat reeds dat het bestuur de 

hoogte van de vergoeding kan aanpassen, dus 

jaarlijks opnieuw vaststellen is mogelijk. Geen 
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inbouwen wijziging. 

22. Afvaardiging van de 

deelnemers in het bestuur 

Joost ST, 

artikel 4 

Goed punt, wordt toegevoegd in ST. Bestuurslid 

dat spreekbuis is van deelnemers wordt gekozen 

door het Platform en middels bindende voordracht 

door het bestuur benoemd tot volwaardig lid van 

het bestuur, inclusief stemrecht volgens 

beschreven procedure. Betreffend bestuurslid 

moet uit het deelnemersbestand komen, mag 

geen zittend bestuurslid, ijsrapporteur, gids of 

gids-in-opleiding zijn. 

23. Er moet een document 

komen over de organisatie 

van een meerdaagse tocht, 

met onderscheid recreatief 

korte afstand / strak 

gepland / onervaren 

deelnemers, sportief lange 

afstand / ad hoc 

georganiseerd / 

geroutineerde deelnemers 

Joost VR Goed punt, zal op termijn ook zeker komen, 

waarschijnlijk in Handboek Gids c.q. Handboek 

Deelnemer. Tijd is te kort om nu in te bouwen, 

we kunnen niet alles in 1x. 

24. Eigenlijk gaat het meer om 

een presentatie van de 

stichting i.p.v. een 

oprichtingsvergadering 

Joost  Niet helemaal mee eens, deelnemers kunnen via 

het Platform een advies geven aan het bestuur, 

dus ook over de oprichting. Wat het bestuur 

betreft is dat niet pas na oprichting, maar reeds 

nu, we staan open voor alle goede suggesties 

(zoals ook middels dit document). Op de 10e april 

kunnen adviezen naar voren komen. 

25. Kascommissie vergeten RobM ST Kascommissie van 1 of 2 personen die advies 

over financiën en over decharge van de 

penningmeester geeft aan het bestuur wordt 

toegevoegd aan de statuten. 

 


