
 

 
 
 

 
 

Seizoensopening HLSK 2011-2012 
 

Zondag 11 december 2011 
 

Flevonice Biddinghuizen 
 

Start 9.00 uur 
 
  

Marijn, Hans, Tom, Wim en Max op Vättern – Seizoen 2010/2011 

Programma 
 
Onderdeel I: Schaatsen (www.flevonice.nl) 
  
Van 9.00-11.00 uur schaatsen op de 5 km lange buitenbaan van Biddinghuizen: 
1. schaatsend het nieuwe seizoen openen en kennis maken met deelnemers en gidsen van de HLSK; 
2. nieuwe deelnemers kunnen de uitrusting laten controleren en na goedkeuring een badge kopen 

bij Marcel voor 10,- euro. 
  
Voor oude en nieuwe deelnemers: bezoek van tevoren de introductieavond op 25 november a.s. in 
Ankeveen. Hier worden materiaaleisen uitgelegd en adviezen gegeven over de uitrusting, die dan op 
11 december wordt gecontroleerd en/of besproken. Bij goedkeuring  van je materiaal ontvang je 
tegen betaling van 10,- euro een geborduurde badge van de HLSK. Dit toont de gidsen dat je de 
deelnemersopleiding hebt doorlopen en mee kunt op HLSK-trips. 

 
Onderdeel II: Pauze, bijpraten en kleine verplaatsing 
 
11.00-11.45 uur 
Pauze en boterham eten in het restaurant van Flevonice. 
11.45-12.00 uur 
Naar vergaderzaal ‘Fazant/Patrijs’ van Congrescentrum Dorhout Mees. Dit congrescentrum ligt op 
één kilometer afstand van Flevonice. Je ziet het complex ’s morgens al liggen als je naar de ijsbaan 
rijdt. Het adres is: Strandgaperweg 30, 8256 PZ Biddinghuizen (Tel: 0321-331138). 

 
Onderdeel III: Bijeenkomst Congrescentrum Mees Dorhout 
 
12.00-14.00 uur: Jaarvergadering van de HLSK 
In de vergaderzaal wordt koffie en thee geschonken uit kannen (kosten € 2.00 per persoon, gaarne 
ter plekke en gepast contant betalen bij Luuk). Ook kan hier iets te eten worden besteld; er mag 
echter geen eten uit eigen lunchpakket worden genuttigd. Agenda: zie volgende pagina. 

http://www.flevonice.nl/


 
Agenda van de vergadering 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
  
2. Vaststelling notulen platformvergadering 10/4/2010 (zie www.hlsk.nl onder Documenten) 
  
3. Vaststelling jaarrekening 2010/2011 (zie www.hlsk.nl onder Documenten) met toelichting van de 
penningmeester 
  
4. Verslag van de kascommissie (mondeling)  
  
5. Decharge penningmeester door het bestuur (mondeling)  
  
6. Presentatie begroting 2011/2012 door de penningmeester (document volgt twee weken voor de 
vergadering op www.hlsk.nl )  
  
7. Benoeming kascie 2011/2012 (minimaal twee personen) door de platformvergadering  
  
8. Voordracht kandidaat bestuurslid door het platform (zie onder)  
 
9. Toelichting voortgang notitie nieuwe kostenrichtlijn voor HLSK-trips, door Carolien van Rees en 
Johan Pegge, met ruimte voor discussie (30 min) 
  
10. Rondvraag: eventuele input van het platform  
  
11. Sluiting 
  
Toelichting punt 8 Voordracht kandidaat bestuurslid 
Het bestuur heeft besloten het aantal bestuursleden van de HLSK uit te breiden naar vier. Dat 
betekent dat het platform (dat wordt gevormd door het bestuur en alle deelnemers van de HLSK 
gezamenlijk) om een voordracht van een kandidaat bestuurslid gevraagd wordt. Gert-Jan Vroege uit 
Amsterdam heeft te kennen gegeven door het platform te willen worden voorgedragen als kandidaat 
bestuurslid. Mocht het platform besluiten Gert-Jan voor te dragen als kandidaat bestuurslid, staat 
het bestuur positief tegenover de daaropvolgende benoeming door het bestuur van Gert-Jan. 
Mochten er andere kandidaten zijn om te worden voorgedragen, verzoek ik deze zich voor 1 
december 2011 te melden bij Rob Mulders, r.mulders@furore.com. Zoals in de statuten opgenomen 
is, kunnen zittende bestuursleden, gidsen, gidsen-in-opleiding en ijsrapporteurs zich niet aanmelden 
als kandidaat voorgedragen bestuurslid. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
De activiteitencommissie 
Luuk de Vries & Sytske de Boer 
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