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Notulen 
Jaarvergadering Deelnemersplatform HLSK, 22 oktober 2015 
Aanwezig : Fenna Poel, Math Heijnen, Herbert Cranen, Tom Nieuwenhuijsen  

(vergadervoorzitter), Anja Boer, Erik Wybenga (tot 21:15), Marcel van Bemmel, Rob 
Mulders, Carolien van Rees, Gert-Jan Vroege (notulen)  

Tijd  : 20:00 – 22:00 
Plaats  : ’t Wapen van Ankeveen, te Ankeveen 
__________________________________________________________________________ 
 

Deel I –jaarlijkse stukken 
 
1.  Opening door en mededelingen van de voorzitter. 

Tom opent de vergadering, er zijn geen mededelingen, de agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

 
2. Behandelen notulen vorige jaarvergadering 2014/2015. 

Notulen vorige jaarvergadering worden vastgesteld zonder opmerkingen. 
 
3. Financieel verslag over seizoen 2014/2015 met toelichting van het bestuur 

Gert-Jan geeft toelichting op het financieel verslag.  
Herbert vraagt naar het doel van de calamiteiten fonds. Tom licht toe: De gidsen en bestuur 
zijn vrijwilligers en het bestuur onderzoekt momenteel het risico op aansprakelijkheid en 
mogelijkheden tot verzekeren. Dit wordt onder andere gedaan bij KNSB, NKBV en in Zweden. 
Tot de tijd dat verzekeren mogelijk is tegen acceptabele kosten, is het calamiteitenfonds 
beschikbaar in voorkomende gevallen.  
 

4. Verslag kascommissie over seizoen 2014/2015. 
Erik Wybenga vertegenwoordigt tevens Hans Meijer. De kascommissie heeft uitgebreide 
overzichten gekregen van de penningmeester. Stukken zagen er verzorgd uit. De 
kascommissie heeft een inhoudelijke toelichting gevraagd op post communicatie. Dat bleek 
het SEO-advies (Search Engine Optimalisation) te zijn. Verder geen opmerkingen. Advies is 
decharge.  
 

5. Verkiezing nieuwe kascommissie voor het seizoen 2015/2016. 
Gert-Jan deelt mee dat Hans Meijer heeft aangegeven te willen stoppen met de kascommissie. 
Anja biedt aan toe te treden. Erik en Anja vormen volgend jaar de kascommissie.  

 
6. Toelichting begroting seizoen 2015/2016. 
 Gert-Jan licht de begroting toe. Deze wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 

Deel II –wijzigingen en toevoegingen van reglementen 
 
7. Overzicht van wijzigingen aan bestaande documenten  
en 
8. Overzicht van nieuwe documenten die onder reglement en en/of opleidingen vallen. 
 

De HLSK is een jonge club, met een goed beschreven veiligheidssysteem. Er zijn veel regels, 
die bedoeld zijn voor een ding: genieten van Zweeds schaatsen. Elk jaar worden de 
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documenten bijgewerkt.  
Tom vestigt de aandacht op een wijziging in het Huishoudelijk Reglement om schaatsers 
jonger dan 18 jaar, die gezinslid van een Deelnemer zijn, de mogelijkheid te geven om een 
eigen login op SN te krijgen, zodat zij een schaatslogboek kunnen opbouwen. Ook wijst hij op 
twee nieuwe documenten: de reference card ijsdrift voor deelnemers (bijna klaar) en het 
document satelliet beelden lezen. Alle documenten zijn op www.hlsk.nl te vinden. 
 
Alle wijzingen worden vastgesteld, daarmee worden ook de gewijzigde documenten 
vastgesteld.  

 
 

Deel III – beleid 
 
9. Verslag van de ‘benen-op-tafel” bijeenkomst van bestuur en commissieleden op 14 juni 2015 en 

notitie van het bestuur over de belangrijkste beleidsdoelstellingen voor de komende drie jaar. 
 

Het document beschrijft waar het bestuur de komende tijd aandacht aan gaat geven. Voorop 
staat het onderhouden en verbeteren van veiligheidssysteem. Daarnaast wordt extra 
aandacht gegeven aan: 
 
1. Focus op natuurbeleving en outdoor activiteit. Voortrekkersrol spelen in het Zweeds 

Schaatsen. Meer aandacht voor innovatie: waar kan het slimmer, beter, moderner. Je kunt 
denken aan de uitrusting, de kleding, de schaatsen, de reis, hoe kom je bij goed ijs. Het 
doel is komende zomer een innovatie groep op te zetten. 

2. Groei naar 250 actieve deelnemer, verjonging zou fijn zijn maar best lastig i.v.m. 
gezinssituatie met jonge kinderen. Actiever werven van nieuwe deelnemers. Waarom? 
Om te zorgen dat iedereen die een trip wil maken altijd deelnemers kan vinden die mee 
kunnen en willen. Er zijn minimaal 3 mensen nodig voor een trip. Actieve werving: website 
speelt een rol. Die moet moderner ogen, makkelijker in navigatie en uitnodigender. Zo is 
er ook recent een geschiktheidtest gemaakt, waarmee een geïnteresseerde kan kijken of 
HLSK iets voor hem/haar is.  

3. We willen 250 deelnemers, maar ze moeten wel actief zijn. We zoeken geen 
consumenten. Er komt een tweede toetsmoment, na een keer schaatsen in Zweden. Nog 
eens evalueren, past HLSK wijze goed? Ja, of nee? Dit om zo veel mogelijk ruis tijdens het 
schaatsen en een trip weg te nemen. Niet streng, maar lerend verbeteren.  

 
Vraag van Math: 250 actieve deelnemer. Zijn er voldoende gidsen? Ja er zijn 10 gidsen nu en 
10 in opleiding. Elke 5 jaar een nieuwe groep. Dat is relatief veel, bv LLK heeft 3000 
deelnemers, met 40 deelnemers per gids. Maar ze schaatsen met meer deelnemers, wij 
maximaal 8 waarvan twee gids. Dat is nodig omdat ons risicoprofiel hoger is: wij willen altijd 
schaatsen, hebben te maken met slecht internet, vermoeidheid, altijd nieuwe meren, etc. 
HLSK heeft op gebied van meerdaagse tochten meer ervaring dan de Zweden. 

 
Erik: Is het reëel dat er in Nederland ander clubs ontstaan, met aansluiting op Skridskonat. 
Niet dat hij daar geluiden van heeft gehoord, maar het is niet denkbeeldig. Met name voor 
mensen die minder regels willen. Tom geeft aan dat niets daaraan in de weg staat en dat de 
Stichting HLSK volledig open en transparant is: alle inhoudelijke kennis over natuurijs, het 
Zweedse schaatsen, het vinden van ijs, het organiseren van trips is voor iedereen beschikbaar. 
Maar waarschijnlijk lijkt het niet gezien de aantallen belangstellenden. Hij wijst er ook nog 

http://www.hlsk.nl/
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eens op dat de regels het veiligheidssysteem verwoorden, meer niet. En dank zij het 
veiligheidssysteem komen we schaatsend op de mooiste plekken in de winternatuur. 
 
Er zijn geen aanvullende vragen of adviezen op het stuk “benen op tafel” 

 
 
10.  Mondeling verslag van de voorzitter over de voortgang van mogelijke aansluiting van de HLSK bij 

de KNSB of een andere sportbond en toegang tot faciliteiten van die bond. 
 

De vraag is of HLSK wil aansluiten bij een sportbond? Voordeel geeft toegang tot vrijwilligers 
verzekeringen. Dat bijvoorbeeld, net als de bergsporters die zijn aangesloten bij de 
Nederlandse sportstructuur. Bij de bergsport zegt niemand: wat een waaghalzen waar zijn ze 
mee bezig? Zo ook duiksport. Terwijl HLSK wel in media verschijnt als waaghalzen, terwijl 
risico’s lager zijn dan bij berg- of duiksport. HLSK wil dat Zweeds schaatsen als een aparte 
sport wordt erkend, en dat het niet raar gevonden of mogelijk zelfs verboden wordt.  
 
We zijn in gesprek met de KNSB. En dat is best lastig. Ze moeten Zweeds schaatsen 
accepteren, terwijl hun beleid m.b.t. natuurijs geheel anders is. Daartoe moeten zij of wij 
statuten en reglementen wijzigen. Dat gaat niet eenvoudig. 
  
Er zijn voor HLSK twee redenen om mogelijk aan te sluiten: erkenning en verzekering. 
Erkenning betekent aanpassen? In hoeverre willen we dat? En zijn de verzekering wel geldig 
voor onze activiteiten? Als het lukt dan kan het financieel aantrekkelijk zijn; zelf verzekeren is 
financieel niet haalbaar. Vrijwilligers moeten dan wel worden ingebed in de KSS, de kwaliteits 
structuur sport. Alle sportvrijwilligers in NL passen daarin, maar het zal nog een hele klus zijn 
om onze vrijwilligers, de gidsen en bestuurders, daarin te beschrijven.   

 
Erik: vinden zij ons interessant? Tom: Ja de KNSB wil verbreden. Ze vinden de HLSK interessant 
en vinden dat wij bij de KNSB thuishoren.  

 
Fenna: is de NKBV niet logischer? Tom: Ja dat zou de tweede stap kunnen zijn, als het met de 
KNSB niet lukt. Er zijn al contacten geweest maar de NKBV heeft ons in eerste instantie naar 
de KNSB verwezen. Dat traject moeten we eerst afmaken. 

 
Erik: Het zou mooi zijn als de KNSB aangeeft dat er twee mogelijkheden zijn voor natuurijs: 
Zweeds schaatsen of KNSB schaatsen. Tom vraagt zich af of ze het zo duidelijk naar voren 
zullen brengen, dat is ook niet direct het doel van het bestuur. Het is prima als wij in de luwte 
binnen de KNSB vallen. Maar zonder erkenning van ons schaatssysteem gaat het niet lukken. 

 
Herbert: Kunnen wij niet onder de Zweedse structuur vallen? Tom: Dat is nagegaan. In 
Zweden bestaat het Skridskoförbundet, de schaatsbond. Daar zijn alle Zweedse klubbs lid van 
en de Zweedse gidsen en deelnemers zijn verzekerd via deze bond. Wij hebben gevraagd of de 
HLSK zich kan aansluiten bij de Zweedse bond, maar hun statuten blijken daaraan in de weg te 
staan. Dat is jammer, maar voorlopig is deze weg afgesloten. 
 
Tom licht het bezoek van de HLSK aan de KNSB verenigingsdag op 3 oktober 2015 toe. De 
HLSK heeft een lunchpresentatie gegeven Er waren veel sessies en helaas waren er maar 9 
belangstellenden. Vanuit HLSK waren aanwezig: Tom, Max, Leontien en Marcel. Zij hebben het 
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verhaal van het Zweedse schaatsen goed kunnen overbrengen.  Het heeft bijgedragen aan de 
relatie met KNSB, een stapje in de erkenning.  
 
Tom wil voor de volgende zomer duidelijkheid hebben over wel of niet aansluiten bij de KNSB. 

 
 
11.  Discussie met de aanwezigen en eventueel formuleren advies aan bestuur. 

Carolien: ten aanzien van valveiligheid worden kniebeschermers aanbevolen, pols en helm is 
eigen keuze. Helm wordt steeds gebruikelijker. Carolien wil het bestuur adviseren om zich te 
buigen over het standpunt ten aanzien van deze beschermende maatregelen.   Wellicht zou 
het beleid aangescherpt moeten worden? De status ‘aanbevolen’ is ingewikkeld en 
onduidelijk. Misschien maar twee opties opnemen: verplicht of eigen keuze? En wat zou dan 
verplicht moeten zijn? 
 
Rob licht toe dat het nu bewust enigszins vrijblijvend is, omdat het lastig te handhaven is en 
omdat niet-handhaven van iets wat je verplicht stelt direct tot aansprakelijkheidsproblemen 
kan leiden.   Hij geeft wat cijfers: er waren 3142 tochten  in het seizoen (2013-2014) met in 
totaal 9000 deelnemers, daarbij waren er 144 plurrnings, en 61 incidenten met letsel. In 
Zweden is lichaamsbescherming niet verplicht.  
 
Fenna: heeft ervaring met shorttrack. Daar wordt getraind op vallen? Wellicht ook mogelijk 
voor HLSK? Aandacht besteden aan voorkomen van blessures? 
 
Het bestuur constateert dat er onder de deelnemers consensus bestaat over het advies om 
het standpunt ten aanzien van lichaamsbeschermende maatregelen te herzien. Het bestuur 
zal dit vóór het begin van het volgende seizoen doen en in de jaarvergadering 2016 verslag 
doen van haar activiteiten op dit punt en eventuele wijzigingen in het veiligheidssysteem die 
hieruit voortvloeien ter advisering voorleggen. 

 

Deel IV – overige punten 
 
12.  Rondvraag 
 

Rob: er zit een heel nieuwe versie van Skridskonat aan te komen. De planning is nog onzeker. 
Wat gaat veranderen?De manier waarop je IJsobservaties en Tochtrapporten invoert gaat 
veranderen.  Dat wordt eenvoudiger: minder velden die je moet invullen. Er komt ook een 
tekenfunctie en er komt een app. Vorig jaar al nieuw: je kunt de snelheid zien in het 
tochtspoor. Daar kun je ook bijvoorbeeld heel slecht ijs in terugzien.. 
 
Carolien: stelt voor om de deelnemers badge te geven i.p.v. te kopen. Is dat mogelijk?, want 
het is leuker dat je het krijgt. Zij krijgt instemming van de vergadering, het bestuur neemt het 
advies mee en zal zorgen dat dit zo geregeld wordt. 
 
Fenna: heeft rapport drift ijs op Visingsö gelezen. Zij constateert dat reddingsdienst zeer 
prettig heeft opgetreden. Haar vraag is of de HLSK naast een presentje ook structureel 
bijdraagt aan reddingdienst? Rob licht toe dat de Reddingsdiensten in Zweden en ook in 
Noorwegen volledig door de overheid worden gefinancierd en dat er geen kosten aan 
verbonden zijn als je onverhoopt van hun diensten gebruik moet maken. Zij accepteren geen 
giften en donaties. 


