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Algemeen 

Het bestuur van de HLSK is voornemens de onderstaande wijzigingen en uitbreidingen op het thans 

geldende Veiligheidsreglement (afgekort VR, zie www.hlsk.nl/reglementen) door te voeren. Het 

betreft relatief grote wijzigingen, omdat we zowel oude documentatie (van 5 jaar ‘officieuze HLSK’ 

voor de oprichting) als nieuwe documenten binnen de kapstok van het VR opnemen. 

 

Wijzigingen 

Nr. Wijziging/reden Resultaat 

1. Nieuw versienummer Van versie 1.6 naar versie 2.3 

2. Tekst over van kracht blijven van het VR als er wettelijk 

gezien iets niet klopt ontbrak 

Tekst van artikel 1 aangepast 

3. Het bestuur wil de samenwerking met de LLK verder 

uitwerken en verankeren in het VR 

Nieuw artikel 2.4 opgenomen met verwijzing 

naar Handvest Samenwerking LLK-HLSK. Dit 

document moet nog uitgewerkt worden. 

4. IJsrapporteurs redden het in de praktijk niet om iedere 

week de ijsinformatie te verspreiden 

In artikel 3.4 de tekst minimaal 1x per week 

veranderd in circa 1x per 2 weken 

5. Het bestuur wil de commissies die de HLSK instelt 

benoemen 

Nieuw artikel 4 opgenomen met verwijzing 

naar document Indeling Commissies 

6. Het bestuur wil de taken en bevoegdheden van de 

gidscommissie beter definiëren 

Artikel 5.2 is uitgebreid met meer 

bevoegdheden voor de Gidscommissie 

7. Het bestuur wil de gidscertificatie criteria eenduidig 

vaststellen en verankeren in het VR 

In artikel 5.2 wordt de HLSK gidscertificatie 

als term gebruikt. Deze criteria worden 

momenteel uitgewerkt door de 

Gidscommissie en zullen volgend seizoen in 

een apart document kenbaar worden 

gemaakt 

8. Het bestuur wil de certificatie criteria voor een HLSK 

Klubbtur eenduidig vaststellen en verankeren in het VR 

In artikel 5.2.j wordt gesproken van 

Klubbtur-certificatie, deze zijn opgesomd in 

een nieuw, separaat document 

9. Het bestuur wil de certificatie criteria voor een 

Deelnemer eenduidig vaststellen en verankeren in het 

VR 

In artikel 5.2.k wordt gesproken van 

Deelnemer-certificatie, deze zijn opgesomd 

in een nieuw, separaat document 

10. Het bestuur wil dat de Gidscommissie de Gedragscode 

Skridskonät opstelt en onderhoudt 

In artikel 5.2.l wordt de Gedragscode 

Skridskonät genoemd, deze is vastgelegd in 

een nieuw, separaat document 

11. Het bestuur wil de Paklijst Gids en Paklijst Deelnemer 

gaan splitsen en volledig maken 

In artikel 5.2.m worden de Paklijsten alvast 

apart benoemd, de oude paklijst moet nog 

omgevormd worden tot twee paklijsten, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 

verplichte/aanbevolen/optionele spullen 

12. Tekst van oude 4.3 en 4.4 behoorden eigenlijk in 1 

artikel 

Beide artikelen samengevoegd in 5.3 

13. Het bestuur wil de taken en bevoegdheden van de 

deelnemerscommissie beter definiëren 

Artikel 7.2 is uitgebreid met meer taken 

voor de Deelnemerscommissie 

14. Tekst van oude 6.3 en 6.4 behoorden eigenlijk in 1 

artikel 

Beide artikelen samengevoegd in 7.3 

15. Deelnemers moeten voldoen aan de Deelnemers-

certificatie. De oude 5-puntenlijst voor Deelnemers is 

In artikel 8.2 wordt gesproken van 

Deelnemer-certificatie, deze zijn opgesomd 
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uitgebreid tot een 10-puntenlijst, die separaat is 

vastgelegd.  

in een nieuw, separaat document 

16. Het bestuur wil dat alle deelnemers de Eigen Verklaring 

Deelnemers verplicht ondertekenen 

De verplichting is opgenomen in artikel 8.3 

17. Het bestuur wil dat alle deelnemers van de HLSK zich 

houden aan de nieuwe gedragscode voor Skridskonät 

In artikel 8.7 wordt de Gedragscode 

Skridskonät als verplicht genoemd, deze is 

vastgelegd in een nieuw, separaat document 

   

   

 

Documenten 

Alle gewijzigde en nieuwe documenten zijn te vinden door op www.hlsk.nl te kiezen voor 

Jaarvergaderingen, dan bij Jaarvergadering 2012/2013 te kiezen voor Overzicht documenten, en dan 

in de boomstructuur te klikken op het gewenste document. 
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