
 

Jaarvergadering HLSK 11 december 2011 
Plaats: zaal Dorhout Mees te Biddinghuizen 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

Rob opent om 12.20uur de vergadering en heet 40 deelnemers van harte welkom op de tweede 

jaarvergadering van de HLSK. De 40 aanwezigen en het bestuur samen vormen het HLSK-platform. 

 

Mededelingen: 

-    Er zijn momenteel 93 deelnemers en het maximum blijft 100 deelnemers. 

-    Commissies: Bestuur             :  Rob, Max en René                          

Gidscommissie                 :  Wim (Zweden), Hans en Rob 

Deelnemerscommisie     :  Marcel, Rob, Marijn en Gert  Jan                       

Aktiviteitencommissie    :  Luuk en Sytske 

Gidsgroep             :  Joris, Carolien, Ewout, Marcel, Johan, Tom, Hans,  

                                                            Luuk, JW, Max, René, Niklas (Zweden), Wim en Rob 

                     opm.: Joost heeft zich teruggetrokken, omdat hij niet  

                                                            alle gidscursussen heeft gevolgd. 

-    Doelstelling van de HLSK is het bevorderen van het (doen) genieten van veilig schaatsen naar Zweeds  

     model op natuurijs in binnen- en buitenland. 

-    Er zijn nu 4 uitleenuitrustingen en daar kun je een beroep op doen als je mee wilt naar              

     Zweden. Je kunt dit boeken bij Marcel en de uitrusting kun je ophalen bij Marcel, Tom of Rob. 

-    Wat de ijskennis van de leden betreft is het de bedoeling dat de club zelfvoorzienend wordt, maar nu  

     nog niet. Momenteel  is men druk bezig de eerste gidsgroep op te leiden. 

-    Het rapport van het incident op het Vätternmeer en de helikopterredding is klaar en wordt   

     momenteel   gelezen door de Zweden en komt binnenkort op de site van HLSK. Het heeft ons veel te  

     leren en Rob beveelt het een ieder aan om dit rapport te lezen. 

-    HLSK hanteert 9 criteria en na het helikopterincident komt daar een tiende bij: 

     Een uitgeschreven HLSK meerdaagse trip c.q. HLSK dagtocht kan niet ‘tijdens de rit’ een privé tocht  

     worden, noch vice versa. De status mag dus niet veranderen tijdens de trip/tocht. 

-    Het password van Skridskonet mag nooit aan iemand buiten de HLSK gegeven worden. De Zweden  

     zijn daar heel strikt in en HLSK heeft daarvoor getekend. 

-    Geen tochtrapporten op Skridskonet zetten indien niet op Zweeds model geschaatst. Uit de 

tochtrapporten en foto’s moet blijken  dat de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen, dus 

met meer dan 1 persoon de tocht schaatsen en met volledige uitrusting naar Zweeds model. 

2. Vaststelling notulen platformvergadering 10 april 2010 

De notulen worden vastgesteld door het bestuur zonder op- of aanmerkingen van het platform. 

3. Vaststelling jaarrekening 2010/2011 

De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur zonder op- of aanmerkingen van het platform. 

4.  Verslag van de kascommissie 

Johan Pegge heeft de kas gecontroleerd en goedbevonden en stelt het bestuur voor om decharge te 

verlenen aan de penningmeester. Uitleg van René n.a.v. een vraag van een van de aanwezigen: niet 



 
rijdende deelnemers betalen € 6,25 per persoon, dat is 25% van het jaarbedrag voor een rijdende 

deelnemer. 

5. Decharge penningmeester door het bestuur 

Het  bestuur verleent de penningmeester decharge. Het bestuur bedankt Johan Pegge voor zijn 

werkzaamheden als kascommissie. 

6. Presentatie begroting 

De begroting wordt goedgekeurd. 

Er is een verzoek om de begroting van vorig jaar ook te vermelden om inzicht te geven in de 

veranderingen. Dit verzoek wordt meegenomen voor het volgende jaar. 

René verduidelijkt een paar posten: 

- voorlichting       € 500,-   kosten voor het drukken van flyers van HLSK 

- materiaal           € 700,-  ehbo set en reserve schaats voor alle gidsen 

- kaartenfonds   € 185,-  aanschaf van kaarten. Er zijn twee kaartensets 

         beschikbaar, één bij Rob (privé) en één bij Joris (HLSK). 

7. Benoeming kascommissie  

Voor het seizoen  2011-2012 melden zich:  Hans Meijer,  Joost Dikken, Luuk de Vries 

8. Voordracht voor de verkiezing van een nieuw bestuurslid 
Er zijn twee kandidaten: Gert-Jan Vroege en Cor Faber. Hans Meijer en Carolien van Rees vragen of de 
verkiezing echt nodig is. Het bestuur houdt zich aan de regels en zet de verkiezing door. 
Gert Jan Vroege  doet als eerste een praatje over zich zelf. Hij wil als enthousiast schaatser uit Zuid-
Holland vooral de belangen van de deelnemers behartigen. 
Cor Faber doet eveneens een woordje over zichzelf. Hij gaat voor veiligheid en materiaal. Heeft een 
groot netwerk in met name schaatsend Friesland. 
Dan wordt er gekozen: Gert Jan 20 stemmen en Cor 16. 
Gert Jan wordt gekozen als kandidaat bestuurslid die wordt voorgedragen door het platform. Het 
bestuur zal in de eerstvolgende vergadering Gert-Jan benoemen tot bestuurslid. 
De stemming in de vergadering is zodanig, dat men het zonde vindt dat de capaciteiten van Cor niet 
worden ingezet. Men wilde graag direct twee nieuwe bestuursleden (o.a. Hans Meijer), maar dit kan 
statutair niet. Dit geheel komt in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde. 
 
9. Notitie nieuwe kosten richtlijn  
Voorstel voor een nieuwe richtlijn is uitgewerkt door Johan Pegge en Carolien van Rees. Zie stuk in op de 
HLSK site  www.hlsk.nl hierover. O.a. reiskosten met de HLSK bus € 0,28 per km ; vaste kosten met  
eigen auto € 0,14 per km en de benzine hoofdelijk delen. Schade aan de auto: indien niet verzekerd, 
eigen risico van € 300,- door  groep gedeeld. Pont en of brug  vormen extra kosten. Zweedse gidsen 
vrijhouden in reiskosten. Carolien en Johan worden bedankt. Deze kosten notitie wordt een aanhangsel 
van het Huishoudelijk Reglement. Dit is een richtlijn, je kunt er als groep dus van afwijken als je het 
anders wil. Als je je er als groep aan houdt moet de groep dat bevestigen. De groep is zelf 
eindverantwoordelijk voor juiste afspraken en afhandeling van de kosten van een trip. Het bestuur van 
de HLSK gaat niet bemiddelen als er onenigheid ontstaat. 
 
10. Rondvraag 
Vraag: Komt er een deelnemerslijst beschikbaar voor alle leden? Antwoord: we maken een fictieve tocht 
op SN en daar kan iedereen die dat wil zijn naam en woonplaats en als hij/zij wenst, andere gegevens op 
kwijt.(e-mail, adres en telefoonnummer) 
 
Vraag : Kaart van Nederland op SN? Antwoord: Ja,  gps tracks gaan nu via  “Open Street Map”. Hard aan 
gewerkt door Joris Westendorp. 

http://www.hlsk.nl/


 
 
Vraag: Vanaf wanneer kunnen deelnemers inschrijven op tochten? Antwoord:  Gidsen melden tochten 
na  11 december op skridskonet , waar je je vervolgens op in kunt inschrijven. Wie het eerst komt...... Let 
op het niveau van de trip: ingedeeld in groep I, II, III, IV en V. Zie www.hlsk.nl bij Veelgestelde vragen 
(onder Documenten) voor uitleg daarover. 
 
Enkele laatste algemene opmerkingen van Rob: 

- HLSK Klubbtochten zijn tochten die voldoen aan de HLSK voorschriften. Op SN komen deze in 
het eerste blok als je op Tochten – Georganiseerde tochten klikt. 

- Privat tochten zijn geen HLSK Klubb-tochten:  iedereen van de HLSK kan een “privat “ tocht 
aankondigen op SN. Deze tochten komen in een tweede blok, onder de HLSK Klubbtochten. 
Mensen die inschrijven weten dan niet zeker of er aan de veiligheidseisen van de HLSK wordt 
voldaan. Na afloop een tochtrapport op SN zetten van een privat tocht, kan alleen als de tocht 
geschaatst is naar Zweeds model: minimaal twee personen en met veiligheidsuitrusting. Op een 
privattocht mag de HLSK-vlag niet worden gedragen. 

- Er geldt een recht van de gidsen: ze mogen ook privé wel een tocht rijden vanzelfsprekend, zelfs 
zonder het op SN aan te kondigen. Volgens Eric Wybenga is dat wel lullig  

 
Luuk houdt namens de activiteitencommissie een afscheidswoordje. Er waren vandaag 43 mensen 
actief: een record. Bedankt voor uw enthousiasme vandaag! 
 
Luuk en Sytske 
 

 

http://www.hlsk.nl/

