Agenda Algemene Ledenvergadering van het Gewest Zuid-Holland van de
KNSB, zaterdag 28 november 20151 te Kedichem
1. Opening
2. Mededelingen: o.a. ontwikkelingen kunstijsbanen in Zuid-Holland
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen van de notulen van de gewestelijke jaarvergadering gehouden op 22
november 2014 te Nieuw-Lekkerland
5. Onderscheidingen, o.a. de uitreiking van de Zilveren Schaats
6. Vaststellen van de jaarverslagen 2014-2015 van:
a. GTC Langebaan/Kortebaan,
b. GTC Shorttrack, (niet ontvangen)
c. GTC Kunstrijden,
d. GTC Marathon,
e. GTC Toerschaatsen,
f. GTC Jeugdschaatsen,
g. GTC Inline-skaten,
h. GTC Schoonrijden,
i. Baancommissie Gewest Zuid-Holland.
7. Vaststelling en goedkeuring van het:
a. Jaarverslag 2014-2015 van de secretaris,
b. Financieel verslag 2014-2015 van de penningmeester,
c. Bevindingen van de financiële commissie,
d. Benoeming leden van de financiële commissie.
8. Goedkeuring van de begroting 2015 - 2016
9. Toewijzing Gewestelijke kampioenschappen natuurijs
langebaan/kortebaan/marathon
10. Bestuursverkiezing
11. Informatie van vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur van de KNSB,
mededelingen uit de Ledenraad van de KNSB en verkiezing vertegenwoordiging
Ledenraad
12. Voortgang Toekomstsplan KNSB Gewest Zuid-Holland 2020
13. Vaststelling district/plaats voor de Algemene Ledenvergadering van het Gewest
Zuid-Holland van de KNSB op 26 november 2016
14. Rondvraag
15. Sluiting
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Toelichting op de agenda
Algemeen
Toegang tot de vergadering hebben:
1. afgevaardigden van ijsclubs en verenigingen,
2. ereleden, leden van verdienste en houders van de Bronzen Schaatser,
3. afgevaardigden van de districtsbesturen,
4. leden van de Gewestelijke commissies,
5. bestuursleden van het Gewest Zuid-Holland,
6. genodigden.
Agenda
Punt 4
Op en/of aanmerkingen over de notulen kunt u tot uiterlijk drie dagen voor de
vergadering kenbaar maken bij de secretaris via de mail:
h.p.andela@kpnmail.nl Indien ter vergadering vragen worden gesteld, is het
mogelijk dat u hierop pas na de vergadering antwoord krijgt.
Punt 6
De jaarverslagen van de GTC’s en de Baancommissie zijn inmiddels aan de
orde gesteld in de desbetreffende jaarvergaderingen. Bij de vaststelling
hiervan betuigt u uw instemming met het gestelde in de verslagen.
Punt 7 a en b
Vragen en op- en/of aanmerkingen kunt u tot uiterlijk drie dagen voor de
vergadering kenbaar maken bij de penningmeester of de secretaris. Indien ter
vergadering vragen worden gesteld, is het mogelijk dat u hierop pas na de
vergadering antwoord krijgt.
Punt 7 c en d
De huidige kas- en financiële commissie bestaat uit mevrouw E. Bouman en
de heren R.J.Neven en W. Postma. Volgens het rooster van aftreden zijn allen
herkiesbaar. De jaarvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de
huidige samenstelling van de financiële commissie. Het rooster van aftreden is
als volgt:
E. Bouman
2016,
R.J. Neven
2016,
W. Postma
2017.
Punt 9
Gewestelijke Kampioenschappen natuurijs voor de Langebaan, Kortebaan,
Marathon en wedstrijdtochten kunnen voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden tot drie dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris van
het gewest worden aangevraagd. De toewijzing zal tijdens de behandeling van
dit agendapunt bekend worden gemaakt.De volgende kampioenschappen op
natuurijs kunnen worden aangevraagd:
Langebaan: Dames en Heren senioren en neo-senioren,
Dames en Heren junioren A,B en C,
Kortebaan: Dames en Heren senioren en neo-senioren,
Dames en Heren junioren A,B en C,
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Supersprint: Dames en Heren 100 en 300 meter.
Wedstrijdtochten (ook aan te vragen bij de secretaris van het gewest) bestaan
uit 40 km voor de Dames senioren en 100 km voor de Heren senioren. Ook
marathonwedstrijden op natuurijs kunt u aanvragen bij de secretaris van het
gewest.
Punt 10
Bestuursverkiezing Dagelijks Bestuur
Het bestuur draagt Steef Wigman en Dirk-Willem Blijleven voor om benoemd
te worden in het Gewestelijk bestuur:
Het rooster van aftreden wordt dan als volgt:
Hans Andela
2015 aftredend en niet herkiesbaar,
Jan Ottevanger
2016,
Peter Suyker
2016,
Jan Bekker
2016,
Gerrit van Kooten
2017,
Peter van der Wart
2017,
Steef Wigman
2018,
Dirk Willem Blijleven
2018.
Tegenkandidaten kunnen op lijst voorzien van minimaal tien handtekeningen
tot drie dagen voor de vergadering worden ingediend bij het secretariaat.
Kandidaten voor een functie binnen het Dagelijks Bestuur kunnen zich
aanmelden bij de secretaris van het gewest, de heer H. Andela, e-mail:
h.p.andela@kpnmail.nl Ook voor nadere informatie kunt u bij de secretaris
terecht.
Het benoemen van de diverse technische commissies is voorbehouden aan
de desbetreffende jaarvergaderingen met de verenigingen. U kunt de
samenstelling van deze commissies vinden op de website van het Gewest.
Punt 11
Verkiezing vertegenwoordiging in de Ledenraad KNSB
Rooster van aftreden:
Jerry van Herk
2015 aftredend en herkiesbaar,
Peter van der Wart
2016,
John Boere
2017.
Tegenkandidaten kunnen op lijst voorzien van minimaal tien handtekeningen
tot drie dagen voor de vergadering worden ingediend bij het secretariaat.
Punt 12
Toelichting voortgang Toekomstplan KNSB Gewest Zuid-Holland 2020.
Punt 13
Voor de organisatie van de algemene jaarvergadering van het Gewest ZuidHolland te houden op zaterdag 26 november 2016 heeft het district HollandsMidden zich gemeld.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het Gewest Zuid Holland,
zaterdag 22 november 2014 te Nieuw-Lekkerland
Openingstoespraak burgemeester Van der Borg
De heer Van Kooten (vz) verwelkomt alle aanwezigen in het clubgebouw van de
ijsclub Molenhoek. Een speciaal woord van welkom aan de heren Jonkers en
Sanders, die namens de KNSB aanwezig zijn. Hij geeft daarna het woord aan de
heer Van der Borg, burgemeester van de gemeente Molenwaard waar de
vergadering te gast is. De heer Van der Borg zegt het buitengewoon op prijs te
stellen dat de jaarvergadering van het Gewest in zijn gemeente wordt gehouden. Hij
vertelt dat Nieuw-Lekkerland één van de dertien dorpskernen is van de nog jonge
gemeente. Het is de gemeente met het grootste aantal molens (49) op haar
grondgebied. De heer Van der Borg legt de vergadering voor dat hij uit Groningen
komt en dat schaatsen hem met de paplepel is ingegoten. Hij illustreert dat met het
noemen van de Noorderrondrit en Jan Uitham. Mocht er weer eens natuurijs komen
dan zal hij zeker ook zelf weer de schaatsen onderbinden. Te meer daar schaatsen
volgens hem in de volkscultuur van de Alblasserwaard zit. Hij verduidelijkt dat door te
verwijzen naar de Molentochten en het feit dat de meeste kernen van zijn gemeente
wel een eigen ijsclub hebben die veelal haar eeuwfeest al hebben gevierd hebben.
Tenslotte gaat de burgemeester nog even in op het Koninklijke in de bondsnaam.
Dat staat er volgens hem niet voor niets gezien de betrokkenheid van ons
koningshuis bij het schaatsen. Veel ijsclubs zijn volgens hem vernoemd naar
Koningin Wilhelmina, onze huidige Koning heeft zijn Elfstedenkruisje gehaald en het
was volgens de burgemeester op het ijs dat hij Maxima ten huwelijk heeft gevraagd.
Daarna geeft hij het woord aan de voorzitter (vz) van het Gewest.
1. Opening
De vz memoreert nog even fijntjes dat een van de ijsclubs binnen de gemeente, De
Telegraaf uit Groot Ammers, sinds 1963 geen lid meer is van de KNSB. De vz
spreekt daarna eerst een dankwoord uit aan het adres van Karin van Veelen (voor
het verzorgen en distribueren van de uitnodigingen), het District Alblasserwaard (in
de persoon van de heer Wigman), de IJsclub De Molenhoek (in de persoon van de
heer Van Doorenmalen) en de Koninklijke IHC Holland (voor het
ochtendprogramma).
2. Mededelingen
De secretaris, de heer Andela, neemt de lijst met afmeldingen voor de JV door.
De vz vraagt de aanwezigen de ons in het afgelopen jaar ontvallen leden kort in stilte
te gedenken, in het bijzonder gedenken wij mevrouw Bouthoorn en de heren Van
Bostelen, Van Schaik, Broere, Kaspersen en Van de Griend.
Nadat de vz het jubileum van Schaatsvereniging Rotterdam en de opening van de
kunstijsbaan aldaar, beide op 28 november, nog even voor het voetlicht heeft
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gebracht krijgt de heer Heijerman het woord om de actuele ontwikkelingen in de
realisatie van TranSportium Zoetermeer kort en bondig toe te lichten. De heer
Heijerman begint met een dankwoord aan de heer Sanders voor de intentiebrief die
de bond recent heeft afgegeven om samen te willen werken met TranSportium. Een
vergelijkbare intentie is er ook vanuit de KNWU vanwege het voornemen om ook een
wielerbaan te huisvesten, alsmede de trainingsfaciliteiten voor de Lotto/Jumbo ploeg.
Aan de hand van een aantal dia’s krijgt de vergadering te zien hoe TranSportium er
uit zal gaan zien. Het geheel komt op een eiland, omgeven door water (natuurijs) en
een asfaltweg (wielrennen, skeeleren). Voorzien zijn twee 400 meter ijsbanen,
waarvan er één het jaarrond open blijft, een duikkelder, een hotel en een medisch
centrum. Het is zeker dat treinstation Bleizo er komt, alsmede een ontsluiting voor
Randstadrail en regionale busverbindingen. TranSportium wordt maximaal
bereikbaar. In totaal gaat het complex worden gevestigd op tien ha grond (twintig
voetbalvelden) en zullen er bijvoorbeeld 3.000 parkeerplaatsen worden aangelegd.
De realisatie van het hele complex, inclusief Adventure World, gaat naar verwachting
400 miljoen euro kosten, waarvan 250 voor Transportium, en daarvan weer minder
dan 50% voor het schaatsen. Uitgegaan wordt van 1,3 miljoen bezoekers op
jaarbasis (alle voorzieningen, inclusief Adventure World) hetgeen een stabiele basis
moet zijn om de exploitatie rond te krijgen (en te houden).
Vanuit de zaal wordt gevraagd naar 30x60 meter banen. De heer Heijerman geeft
aan dat voor kunstrijden en shorttrack Silverdome in beeld blijft en dat hiermee
samengewerkt zal worden. Daarnaast is er binnen Transportium zelf ruimte voor 3
30x60 meter banen, waaronder een zgn curvebaan. Er wordt ook gevraagd naar het
tijdpad. Begin 2015 zal de intentieverklaring worden omgezet in een verklaring van
samenwerking. In het najaar van 2015 zullen dan de handtekeningen worden gezet
onder de contracten en is het definitief dat TranSportium er gaat komen. Realistisch
is het om te verwachten dat het hele complex in 2019 gaat worden opgeleverd.
Waarbij het de bedoeling is om een 400 meter schaatsbaan al bij het begin van
seizoen 18/19 gebruiksklaar te hebben.
3. Ingekomen stukken
De secretaris, de heer Andela, neemt de lijst met ingekomen stukken voor de ALV
door. De bijdragen van de heer Van Meggelen en de heer Visser zijn overhandigd
aan de penningmeester. Een opmerking van de heer Van Meggelen over de notulen
komt hierna aan de orde. De heer Jongejan heeft een aanvulling gezonden op de
toewijzing van de wedstrijden natuurijs. Deze komt later in de vergadering aan de
orde.
4. Notulen 23-11-2013
Deze zijn kort na de vergadering vorig jaar al in concept op de website geplaatst,
zodat iedereen al vroegtijdig hiervan kennis heeft kunnen nemen. Op pagina 7 staat
de naam van de heer den Elsen verkeerd gespeld. Met dankzegging aan de opsteller
worden de notulen verder goedgekeurd en vastgesteld.
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5. Onderscheidingen
Als eerste krijgt de heer Andela het woord voor de uitreiking van de Zilveren Schaats
aan IJsclub Otweg in verband met de realisatie dit jaar van een prachtige combibaan
in Boskoop. De heer Andela memoreert in zijn toelichting dat al vanaf 2002 de
gesprekken in de regio lopen om te komen tot deze combibaan. Het resultaat hiervan
is een project om dankbaar voor te zijn. Hij roept de heer Van Harskamp van de
ijsclub naar voren om de onderscheiding in ontvangst te nemen. De heer Van
Harskamp zegt zeer vereerd te zijn en spreekt veel dank uit namens de ijsclub. De
Zilveren Schaats zal een mooi plekje krijgen in het nieuwe clubhuis.
De volgende onderscheiding, lid van verdienste, is voor de heer Jan Aanen. De heer
Aanen is zowel op verenigings- als op gewestelijk niveau bijzonder actief geweest.
De vz vertelt dat de heer Aanen gedurende 25 jaar voorzitter is geweest van
Schaatsvereniging Rotterdam. Daarnaast heeft hij lange tijd deel uitgemaakt van de
verzorgende staf van de GTC LB. Hij is een onmisbare kracht gebleken in de
facilitering van de selecties. Onder applaus van de vergadering, en met bloemen
voor zijn vrouw, neemt de heer Aanen de bij de onderscheiding behorende decoratie
in ontvangst. In een kort dankwoord bedankt hij met name degenen die hem hebben
voorgedragen.
Tenslotte is er nog een bijzonder blijk van waardering voor de heer Simon Smit. De
vz heeft het in zijn inleidende speech over het ‘Bob de Jong’ probleem. De heer Smit
is al erelid van het Gewest en kan dus niet nogmaals worden gedecoreerd bij zijn
afscheid van de GTC LB waarvoor hij jarenlang budgetbewaker is geweest. Daarom
is naar een ander passend cadeau gezocht waarvan hij, samen met zijn vrouw,
plezier van zal hebben. Op de precieze aard van het één en ander wordt niet verder
ingegaan. De heer Smit neemt zijn cadeau onder luid applaus van de vergadering in
ontvangst. In zijn dankwoord zegt hij ook een cadeau terug te willen geven aan het
Gewest. Hij heeft namelijk een oud tijdklokje, dat uit deze regio afkomstig is en dat hij
ooit van de heer Arie Klein heeft ontvangen, meegenomen. Het klokje met het
opschrijft GZH#2 wordt door de heer Smit nu teruggegeven aan het Gewest als
begin voor een vitrine die hij graag ingericht zou zien in de Gewestelijke ruimte op De
Uithof.
6. Vaststellen en goedkeuren verslagen
Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder opmerkingen door de vergadering
goedgekeurd. Bij het financieel verslag van de penningmeester worden door de
vergadering wel wat vragen gesteld. De heer Van Meggelen heeft schriftelijke vragen
ingediend. Deze zijn nog niet bij de penningmeester terechtgekomen. Zonodig zal
hierop later worden teruggekomen. Er wordt een vraag gesteld over het verschil
tussen de gerealiseerde sponsorinkomsten LB en de voor het huidige seizoen
begrootte inkomsten (pagina 21). Zijn hiervoor contracten getekend wordt er
gevraagd, en met wie dan? En naar de bijstelling in de opbrengst via het KPN
Ontwikkelingsfonds (gehalveerd; ook op pagina 21). De heer Van de Wart geeft
namens het bestuur aan dat hij hierop onder punt 7 van de agenda terug komt. De vz
geeft aan dat halvering van het KPN Ontwikkelings-fonds een keuze is op
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bondsniveau waar het Gewest weinig invloed op heeft gehad. Hij geeft ook aan dat
de heer Sanders hierop onder punt 11 van de agenda wellicht nog terugkomt.
Vanuit de vergadering vraagt de heer Van Hemert (vz GTC LB/KB) het woord. Hij
vindt het ‘te gek voor woorden’ om halverwege het seizoen geconfronteerd te worden
met kortingen op de begroting die niet meer kunnen worden bijgestuurd. Daarnaast
heeft hij onvrede met de nieuwe opzet van talentontwikkeling via RTC’s. Dat is iets
dat wij als Gewest opgelegd krijgen. De zeggenschap die de bond daarin heeft staat
volgens hem niet in verhouding tot de financiële bijdrage die de bond levert. Het is
vrijwel onmogelijk voor het Gewest om de benodigde sponsoring te vinden. Verdere
talent-ontwikkeling wordt zo de nek omgedraaid. Bovendien acht hij ook de
continuïteit van RTC Dordrecht onzeker. De 24 OS medailles van eerder dit jaar zijn
gestoeld op het huidige model en financiering. Er worden nu cruciale denkfouten
gemaakt. Hij vraagt zich tevens af wat er op het hoofdkantoor van de bond in Utrecht
aan bezuinigingen wordt gedaan. Aansluitend op de woorden van de heer Van
Hemert stelt de vz dat de bond 100% zeggenschap wil in de RTC’s voor 10%
financiële inbreng.
Vervolgens krijgt de heer Borsje namens de financiële commissie het woord. Hij
leest, mede namens mevrouw Bouman, een verklaring voor. Hij meldt dat op 11
november j.l. hijzelf samen met mevrouw Bouman, en in aanwezigheid van de heer
Boelsma (BC) , de heer Bekker (aantredend penning-meester) en de heer
Ottevanger (aftredend penningmeester), de jaarrekening, resultatenrekening en de
onderliggende stukken hebben beoordeeld. Eén en ander overeenkomstig art. 16 lid
5 van de Statuten van het Gewest. De heer Neven was verhinderd om dit overleg bij
te wonen. De commissie heeft bij haar onderzoek alle medewerking gehad en heeft
volledig inzicht kunnen verkrijgen. De overlegde cijfers zijn akkoord bevonden en de
commissie kan instemmen met de begroting. Op basis van hun bevindingen
adviseert de financiële commissie om de penningmeester decharge te verlenen,
hetgeen door de vergadering met een applaus wordt bekrachtigd. Vervolgens heeft
de heer Borsje nog een advies/verzoek aan het bestuur en de penningmeester om
volgend jaar de stukken uiterlijk op 1 september op te leveren. Verder bedankt hij
nadrukkelijk zowel de aftredend penningmeester als ook de Baancommissaris voor
hun inzet en de samenwerking de afgelopen jaren.
De vz bedankt op zijn beurt ook de heer Ottevanger voor zes jaren penningmeesterschap. Het is de eerste keer in die zs jaren dat het Gewest negatieve cijfers moet
voorleggen. Hij meldt dat de heer Ottevanger wel aan blijft als lid van het DB en dat
de heer Bekker de taken nu overneemt. De vz dankt tevens de financiële commissie
voor haar werkzaamheden. De heer Ottevanger komt nog even kort terug op het
negatieve resultaat over het afgelopen boekjaar. Dit is voor een belangrijk deel terug
te voeren op de teruggelopen verkoop van abonnementen en de vroegtijdige inkoop
van ijs. Voor het huidige seizoen is hier volgens hem al adequaat op gereageerd.
Tenslotte valt onder dit agendapunt de benoeming van een nieuw lid voor de
financiële commissie. De heer Borsje is aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats
wordt nu de heer Postma (DKIJV) benoemd als lid. Er zijn geen andere kandidaten.
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7. Goedkeuring begroting 14/15
De heer Van der Wart geeft namens het bestuur een korte toelichting op de begrotingsonderdelen met betrekking tot de inkomsten via het KPN Ontwikkelingsfonds, de
licenties en de sponsoring. Het huidige seizoen is het laatste waarin er door het
Gewest nog retributies worden ontvangen op de verstrekte licenties. De inkomsten
via het KPN Ontwikkelingsfonds worden door de bond afgebouwd. Dit seizoen
hebben wij te maken met een halvering. Daarna stopt het geheel. Het DB zal met de
onderhavige GTC’s om tafel gaan om te bespreken hoe dit kan worden opgevangen.
De heer Van Hemert (vz GTC LB) reageert hierop door te stellen dat de ouders van
de kinderen in de selecties nu al 3000 euro per jaar bijdragen. De sponsorinkomsten
die in de begroting staan zijn volgens hem geen echte sponsors maar een tweetal
ouders date extra bijdraagt. Na deze korte discussie wordt de gepresenteerde
begroting door de vergadering zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
8. Vaststellen jaarverslagen GTC’s/BC
Alle voorliggende verslagen worden door de vergadering vastgesteld.
9. Toewijzingen ZHK natuurijs
Op de kampioenschappen is als volgt ingeschreven en toegewezen:
Type wedstrijd
KorteBaan heren (alle categorieën)
Kortebaan dames (alle categorieën)
Supersprint 100/300 (heren en dames)
Langebaan heren
Langebaan dames
Marathon op natuurijs
100km heren en 40km dames

Seizoen 2014/2015
IJsvereniging Lekkerkerk
IJsvereniging Ter Aar
IJsclub De Molenhoek Nieuw-Lekkerland
IJsvereniging Vooruitgang Ammerstol
IJsvereniging Vooruitgang Ammerstol
IJsvereniging Zevenhuizen (Rotte)

Er wordt de hoop uitgesproken dat de wedstrijden ook kunnen worden verreden.
10. Bestuursverkiezing
De heer Van de Wart is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten.
De vergadering bekrachtigt de herverkiezing met een applaus. Daarnaast is er
formeel nog één vacature in het DB. De kandidaat die het DB daarvoor heeft
benaderd zal bij voorkeur invulling moeten gaan geven aan sponsor- en fondswerving en public relations. De heer Wigman is bereid gevonden hiervoor de
komende negen maanden ‘stage’ te lopen bij het DB. Hij stelt daarbij wel als
voorwaarde dat de vz in zijn functie nog één jaar extra aanblijft, tot 2017, waarmee
door de vergadering met een applaus wordt ingestemd.
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11. KNSB vertegenwoordiger en Ledenraad KNSB
De heer Paul Sanders (sinds 2011 algemeen directeur van de KNSB) wordt
geïntroduceerd. Hij geeft aan te willen verduidelijken hoe één en ander verlopen is
met betrekking tot het KNP Ontwikkelingsfonds en de RTC’s. Twee jaar geleden zijn
de onderhandelingen met KPN begonnen voor de verlenging van het contract voor
het Ontwikkelingsfonds. Afgesproken is om nog twee jaar met elkaar door te gaan,
het huidige seizoen en 15/16. In februari 2015 zal met KPN worden gesproken of zij
ook doorgaan als één van de grote sponsors van de bond. KPN betaalt 480.000 euro
op jaarbasis voor het Ontwikkelingsfonds. Daarvoor stelt zij niet meer als eis om haar
logo op de gewestelijke schaatspakken te hebben. De bond zal de bijdrage aan de
Gewesten dit seizoen halveren, maar zal ook helpen met sponsorprogramma’s om
op lokaal niveau door te kunnen gaan. Vanaf seizoen 15/16 zal er geen Ontwikkelingsfonds meer bestaan. Op dit moment gaat er zo’n acht ton vanuit de bond naar
de talentontwikkeling. Dit geld wordt naast de bijdrage aan de Gewesten besteed
aan Jong Oranje en de twee RTC’s in Groningen en Haarlem. Het is nu de bedoeling
om te stoppen met Jong Oranje. De financiering daarvan wordt overgeheveld naar
de RTC’s (ca. vijf ton). De heer Sanders geeft aan dat de bond niet geheel vrijelijk
over de besteding van de sponsorinkomsten kan beschikken. Zo’n 90% van de
begroting komt via sponsoring, en een deel daarvan zijn gelabelde subsidies, veelal
te besteden aan de topsport. Slechts 8% van de inkomsten van de bond komt van de
leden. Over de RTC’s zegt de heer Sanders nog dat het een beleidsmatige keuze is
om multi-disciplinair te gaan trainen. Vervolgens vat hij zijn betoog samen. De totale
geldstroom voor talentontwikkeling blijkt gelijk. Het is zwaar weer in sponsorland.
De afgelopen drie jaren is er voor één miljoen euro bespaard op de kosten van het
bondsbureau. De komst van een RTC in Zoetermeer is een te verwachten keuze.
Vanuit de vergadering worden de volgende vragen gesteld. De heer Smit (Simon):
het duurt nog vier jaar tot de realisatie van de ijsbaan in Zoetermeer. Hoe denkt de
bond die periode te overbruggen voor wat betreft de komst van een RTC? De heer
Sanders oppert de mogelijkheid van een RTC in Utrecht. De heer Boetes: dan heeft
ons Gewest de komende 4 jaar dus geen RTC? De heer Sanders wijst erop dat er
geen één op één koppeling is tussen Gewesten en RTC’s. De heer Smit (Joost): de
voeding voor de RTC’s vanaf de ‘onderkant’ komt onder druk te staan als de
financiën vooral naar de RTC’s stromen. De heer Sanders geeft aan dat de bond
vanuit haar schaarser wordende middelen hierin geen rol kan spelen. Dat is een
regionale/locale verantwoordelijkheid, die inderdaad vraagt om een wezenlijke
verandering in denken en doen. De heer Van Hemert: Wat blijft er over van de
opleidingsvergoedingen? Er stroomt nu jaarlijks 2,7 miljoen euro vanuit de bond naar
de merken-teams. Dat zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn. Wat vloeit er terug?
De heer Sanders antwoordt dat dit een moeilijke discussie is. De merkenteams
vragen juist meer geld (ijshuur, reiskosten enz). Het huidige model moet wel ‘op de
schop’. De bond gaat ook andere samenwerkingsmodellen bekijken. De heer Van
Hemert vraagt naar de precieze geldverdeling voor talentontwikkeling. De heer
Sanders: 120.000 euro voor RTC’s Haarlem en Groningen, zes á zeven ton voor
Jong Oranje en 240.000 euro voor de Gewesten. De totale geldstroom zal de
komende jaren ongeveer gelijk blijven, maar de Gewesten zullen minder gaan
ontvangen, terwijl Jong Oranje dus zal worden afgebouwd. De bond zal de overgang
zorgvuldig managen. Het is een gigantische uitdaging om de bondsbegroting rond te
krijgen. De heer Van Winden: Is het geen taak voor de bond om te stimuleren om nu
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al een opleidingscentrum in ZH van de grond te krijgen? De heer Sanders zegt dat
na het Almere-fiasco de bond de koppeling van evenementen en topsport uit elkaar
heeft gehaald en achter de schermen haar best doet voor nieuw ijs in ZH.
Er wordt vanuit de zaal ook gevraagd naar de verdeelsleutel van de licentiegelden.
De heer Sanders meldt dat er vanuit de bond geen retributie aan de gewesten meer
zal plaatsvinden. Tenslotte wordt er nog opgemerkt dat de bond tot twee keer ‘niet
fraai’ in het nieuws is geweest. Eerst met het gedoe rond de tender voor de topsportlocatie, daarna rondom het aftreden van de voorzitter. Dit gepaard bij de voorgenomen besparing van één miljoen euro is voor één van de aanwezigen reden om te
vragen hoe het bondsbureau er nu voor staat. De heer Sanders geeft aan dat door
efficiënt en effectief te werken wordt geprobeerd er voor te zorgen dat de sport
betaalbaar blijft. Daarbij moet worden gewerkt binnen de richtlijnen van NOC/NSF en
wat dat betreft loopt onze bond voor op bijvoorbeeld de KNVB.
Onder dankzegging aan de heer Sanders voor zijn bijdrage wordt er overgestapt
naar de Ledenraad. De heer Boere krijgt als één van de drie afgevaardigden namens
ons Gewest het woord over de activiteiten van de Ledenraad in het afgelopen
seizoen. Hij doet dit mede namens de heren Van Herk en Van der Wart. De heer
Boere memoreert de vele veranderingsprocessen binnen de bond waar de
Ledenraad bij betrokken is geweest. De wijziging van de organisatiestructuur, waarbij
het Bonds-congres kwam te vervallen en de Ledenraad werd ingesteld. Daarnaast is
de Bondsraad afgeschaft ten faveure van stuurgroepen voor topsport en
breedtesport. De volgende verandering die er aan zit te komen behelst het
vervangen van het Algemeen Bestuur (met vrijwilligers) door een Raad van Toezicht
en een betaalde directeur bestuurder. Wat de Ledenraad betreft zal nog worden
bekeken of er veranderingen nodig zijn om alle disciplines alsmede de niet
verenigingsgebonden leden goed vertegenwoordig te laten zijn. De Ledenraad
constateert wel de nodige zorg als het gaat over de lijnen vanuit het bondsbureau
naar de achterban. De directeur bestuurder mag zich niet als eigenaar van de KNSB
gaan gedragen. Daarom is de Ledenraad een voorstander van consultatiebijeenkomsten met de achterban, zoals recent bijvoorbeeld over het nieuwe lidmaatschapsmodel. Over het nieuwe contributiestelsel wordt gemeld dat, naast een
positief geluid vanwege de afname van de bijdrage vanuit natuurijs-verenigingen en
het afschaffen van contributie voor passieve leden, er een risico is voor wat betreft
de inkomsten via sponsoring en subsidies. Daar wil de KNSB veel geld gaan
verdienen, maar er moet goed oog worden gehouden op de kosten die daar mee
gepaard gaan, denk aan automatisering. Daarnaast is het nog maar de vraag of in
deze economisch mindere periode voldoende geld via directe binding met de
schaatsers binnen zal komen. Daarnaast wordt het gevaar genoemd dat schaatsers
zich uitsluitend nog als consumenten gaan gedragen. Deze nieuwe vorm van directe
binding mag in de komende jaren geen vermindering van het aantal vrijwilligers tot
gevolg hebben. De afhankelijkheid van een periode met natuurijs is eveneens een
risico. Als laatste gaat de heer Boere nog even in op de discussie binnen de
Ledenraad over zijn precieze taak. Is die nu alleen controlerend of ook sturend? In
de vergadering van 20 december zullen de nieuwe statuten en het nieuwe
lidmaatschapsmodel moeten worden goedgekeurd.
De heer Boere is aftredend als lid van de Ledenraad, maar hij stelt zich voor een
nieuwe periode van drie jaar herkiesbaar. Gezien zijn achtergrond, met een speciaal
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oog voor de belangen van natuur-ijsverenigingen. Er zijn geen andere kandidaten
naar voren gekomen. De vz meldt dat het Algemeen Bestuur buitengewoon tevreden
is over alle drie vertegenwoordigers in de Ledenraad. Daarna bekrachtigt de
vergadering de herverkiezing van de heer Boere met een applaus.
De heer Boetes vraagt wie de directeur bestuurder benoemt nu de Raad van
Toezicht nog niet is geïnstalleerd? De heer Sanders antwoordt dat de selectiecommissie bestaat uit de heer Jan Loorbach, twee leden van de Ledenraad alsmede
een extern bureau. De voordracht wordt aan de Raad van Toezicht gedaan. De Raad
van Toezicht zal eerst door de Ledenraad moeten worden benoemd. Pas daarna
wordt de directeur bestuurder benoemd.
Als laatste onder dit agendapunt krijgt de heer Bart Jonkers, voorzitter van het
Gewest Drenthe en lid van het Algemeen Bestuur van de bond, het woord. Hij
introduceert zichzelf eerst. Vier jaar geleden was hij nog voorzitter van schaatsvereniging Hardenberg. Hij komt uit een schaats- en skeelerminded familie en is zelf
ook nog steeds als schaatser actief. Zijn verhaal brengt hij ondersteund met veel
plaatjes onder de noemer ‘Plezier, in en door de sport’. Om te beginnen werpt hij een
blik op de toekomst en noemt het strategisch plan van de KNSB ‘Op weg naar 2020’
en de deeluitwerking hiervan in ‘Van podium tot podium’. De vraag die hij daarbij stelt
is ‘Hoe breng je topsport en breedtesport bij elkaar?’ Het antwoord daarop moet
volgens Jonkers gevonden worden in meer mensen aan het sporten krijgen en
talentherkenning en -opleiding, in alle disciplines. Het bonds-bureau zal daarbij de
schakel moeten zijn en ondersteuning moeten bieden aan de verenigingen, die zich
inspannen om het beleid uit te voeren. Jonkers merkt ook op dat sportsponsoring
aan het veranderen is. De beoogde RTC’s zullen hun eigen inkomsten voor elkaar
moeten krijgen. Dat geldt ook voor de gewestelijke selecties. Financiering vanuit de
centrale bond voor de zogenaamde verticale kolom lukt tegenwoordig niet meer.
Voor het realiseren van die doelstellingen zijn ook moderne accommodaties nodig.
Evenals professionele begeleiding, opleidingen en coaching alsmede een nieuwe
bestuursstructuur. De verenigingen zullen worden betrokken, want daar zit de kennis
en ervaring die nodig is voor het realiseren van de beleidsdoelen. Het bondsbureau
moet daarom naar de verenigingen toekomen. De heer Jonkers besluit zijn betoog
met de vaststelling dat we samen sterk moeten zijn om ook in 2020 een gezonde en
levende KNSB te hebben. Mevrouw Ravensberg vraagt of de presentatie van de
heer Jonkers ook digitaal beschikbaar komt. De heer Van der Wart zegt toe dat het
Gewest deze op de site zal zetten.
12. Beleidsplan
Het beleidsplan is eerder dit jaar al onderwerp van bespreking geweest op de
gewestelijke verenigingsdag. Een verslag van deze dag is terug te vinden op pagina
45 van het uitnodigingsboek voor de jaarvergadering. De vz doet een dringend
oproep voor kandidaten die uitvoering willen gaan geven aan het werk maken van
vrijwilligersbeleid en het optimaliseren van de inkomsten voor de gewestelijke
selecties. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich na afloop van de vergadering
te melden.
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Vervolgens is er gelegenheid voor het stellen van vragen over het beleidsplan. De
heer De Jong doet het voorstel om het abonnementenbeleid iets flexibeler op te
pakken, waarmee de scheidslijn tussen recreatief sporten en verenigingsgebonden
sporten helderder wordt. De heer Rietveld doet het voorstel om bij het zoeken naar
sponsoren de tegenprestatie beter op de behoeften van het bedrijfsleven af te
stemmen met producten zoals bijvoorbeeld clinics voor de werknemers.
13. Decoratiestelsel
Het voorstel tot aanpassing van het decoratiestelsel is opgenomen op pagina 46 en
47 van het uitnodigingsboek. In de kern komt het er volgens de vz op neer dat er een
onderscheid wordt gemaakt tussen de decoraties voor vrijwilligers enerzijds en
sporters anderzijds. Voor beide categorieën geldt dat de toewijzigingscriteria
eenduidiger dienen te worden geformuleerd dan thans het geval is. De vz stelt de
vergadering voor de structuur hiermee nu vast te stellen en de verdere uitwerking
van het stelsel te mandateren aan het Algemeen bestuur van het Gewest.
Dit voorstel wordt met applaus door de vergadering geaccepteerd.
14. Organisatie ALV 2015
De jaarvergadering van 2015 zal gehouden worden op zaterdag 21/11. Het district
Vijfherenlanden krijgt de eer van de organisatie. In 2016 zal de jaarvergadering
plaatsvinden binnen het district Midden Holland.
15. Rondvraag
Namens ijsclub De Molenhoek biedt de heer Rietveld alle aanwezigen een mooie
balpen aan ter herinnering aan de jaarvergadering.
16. Sluiting
De vz bedankt alle aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid. Hij dankt de ijsclub
Molenhoek en het district Alblasserwaard voor de organisatie. Er is ook een
dankwoord voor IHC voor de excursie voorafgaand aan de vergadering. De sprekers
worden bedankt voor hun bijdrage en tenslotte de dames van de catering voor de
uitstekende verzorging.
Namens de organisatie krijgt de heer Wigman het allerlaatste woord. Hij dankt alle
aanwezigen voor de bijzonder ruime opkomst naar de vergadering en spreekt ook
een dankwoord uit aan de sprekers, de ijsclub en de catering.
Sluiting: 16.15 uur
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Jaarverslag GTC Langebaan/Kortebaan
Overzicht schaatsers Gewestelijke selecties 2014-2015
Selectie C-Junioren: Trainers Geerd Hilgersom en Sieb Wiersma.
Fysiotherapeut: vacant
Sportmasseur: Jelle de Beer.
Contact- persoon GTC: Bep Roest.
DC1
DC1
DC1
DC2
DC2
DC2
DC2
DC2
HC2
HC1
HC1
HC1
HC2
HC2
HC2

DH32293
DH21418
DH50428
DH19169
DH19170
DH30509
DH35776
DH48012
DH11133
DH13178
DH21441
DH48077
DH11134
DH11135
DH50471

Inge de Heer
Melanie Tiller
Kiki Tellier
Eva Hoogendoorn
Terri Evers
Nienke Berghout
Nikita Hovingh
Mirjam Stolze
Kiet Foeken
Matthijs Janssen
Jarno Verheij
Armand Broos
Len Verbij
Dan Verbij
Jesse Stam

De Gouwe Streek,
IJssport Vereniging Leiden
STV Lekstreek
IJsvereniging Woubrugge
IJsvereniging Woubrugge
Schaatsvereniging Lansingerland
IJsvereniging Zoetermeer
HardrijVereniging Den Haag-Westland
IJsclub Hoogmade
IJsvereniging IJssport Leiderdorp
IJssport Vereniging Leiden
HardrijVereniging Den Haag-Westland
IJsclub Hoogmade
IJsclub Hoogmade
STV Lekstreek

Selectie B-Junioren: Trainers Dave van Dam, Jetske Wiersma en Ben Jongejan.
Fysiotherapeut: vacant
Contact- persoon GTC: Frank Pak.
DB1
DB1
DB1
DB1
HB1
HB1
HB1
HB1
DB2
DB2
DB2
DB2
HB2
HB2

DH22194
DH37688
DH10322
DH50358
DH36264
DH23073
DH40916
DH10341
DH42452
DH48022
DH11122
DH17318
DH21390
DH50313

Gera Zonneveld
Jutta Leerdam
Fleur van der Meer
Sandra Dekker
Remon van de Velde
Samuel Airey
Louis Hollaar
Adne van Diest
Anna Wester
Anouk Tjepkema
Eline Verhagen
Tjilde Bennis
Tijmen Snel
Joost v Dobbenburgh

Trainingsgroep Zoeterwoude
IJsvereniging Pijnacker
IJsclub Alkemade
STV Lekstreek
IJsclub Otweg
IJsclub Voorwaarts Katwijk
Delftse Kunstijsbaanvereniging D.K.Y.V.
IJsclub Alkemade
HardrijVereniging Den Haag-Westland
HardrijVereniging Den Haag-Westland
IJsclub Hoogmade
Ysclub Nut en Vermaak Stompwijk
IJssport Vereniging Leiden
STV Lekstreek

Selectie A-junioren: Trainer Arnold v.d. Poel, Martijn Klip, Kees de Ruiter,
Bert van Buren
Fysiotherapeut: Kees Bakker, Elwin den Dulk.
Sportmasseur: Johan Sosef, Raymond Brugmans, Perry van Wijk
Contactpersoon GTC: Krijn Jongejan.
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DA1
DA1
DA1
HA1
HA1
HA1
DA2
DA2
DA2

DH52411
DH48031
DH50321
DH35657
DH33054
DH33055
DH10299
DH11115
DH37609

Ariane Smit
Schaatsvereniging Rotterdam
Dione Voskamp
HardrijVereniging Den Haag-Westland
Linda Halling
STV Lekstreek
Thijmen Polman
IJsvereniging Zoetermeer
Siebe de Bruijn
Schaatsclub Gouda
Sjors van der Meer Schaatsclub Gouda
Esmay van der Meer IJsclub Alkemade
Tessa Boogaard
IJsclub Hoogmade
Inge Mostert
IJsvereniging Pijnacker

Selectie (Neo) Senioren: Trainer Arnold v.d. Poel, Martijn Klip, Kees de Ruiter,
Bert van Buren
Fysiotherapeut: Kees Bakker, Elwin den Dulk.
Sportmasseur: Johan Sosef, Raymond Brugmans, Perry van Wijk
Contactpersoon GTC: Krijn Jongejan.
DN1
DN1
DN2
DN3
HN4

DH35615
DH10288
DH50131
DH29002
DH41009

Leeyen Harteveld
Maud van der Meer
Natasja Roest
Cerise Tersteeg
Frank Hermans

IJsvereniging Zoetermeer
IJsclub Alkemade
STV Lekstreek
Schaatstrainingsgroep NINO
D.V.Y.C.

De uitgenodigde rijd(st)ers hebben een contract voor een schaatsopleidingsovereenomst bij het gewest Zuid-Holland getekend waarin de wederzijdse verplichtingen zijn
vastgelegd. Na deze ondertekening werden zij officieel in de verschillende selecties
van het Gewest opgenomen. Helaas bleek halverwege het seizoen dat twee jun-B
selectieleden, na herhaaldelijke gesprekken met henzelf en met de ouders te hebben
gevoerd, zich niet langer konden en/of wilden conformeren aan de afspraken met de
desbetreffende trainers ten aanzien van opleidingsovereenkomst. Dit heeft helaas
geleid tot het besluit om desbetreffende sporters uit de gewestelijke jun-B selectie te
verwijderen.
Wedstrijdorganisatie
Naast het reguliere wedstrijdprogramma op zaterdag- en zondagavond, werden er
diverse bijzondere wedstrijden op De Uithof gehouden.
12 november:
Regio Selectiewedstrijd voor de Landenwedstrijd Ned/Dui/Nor voor junC/B
met daaraan aansluitend de ResidentieCup
13/14 december:
Zuid-Hollands Kampioenschap
Wegens de positieve ervaringen van zowel verenigingstrainers als
gewestelijke trainers om het ZHK als selectiewedstrijd te kwalificeren voor
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deelname aan de regio selectiewedstrijd NK Allround junioren, heeft het ZuidHollands Kampioen-schap (ZHK) voor jun C t/m jun A ook dit seizoen weer als
zodanig gefunctioneerd. Ook gezien de positieve ervaringen uit de gewesten
NHU en B/L/Z van regio Zuid-West, zal deze procedure ook de komende jaren
worden gecontinueerd.
11 januari:
ZHK voor pupillen
11 januari:
Regio selectiewedstrijd 1500m voor Jun-B, Dames jun-A en 3000m voor
Heren jun-A
17/18 januari:
ZHK voor NeoSen, Senioren en masters
22 februari:
ZHK Sprint voor jun-B t/m Sen
Op verzoek van enkele verenigingen is voor het eerst een ZHK sprint als extra
wedstrijd toegevoegd aan het reguliere wedstrijdprogramma op zondagavond.
Er werd, voor zowel de dames als voor de heren, gereden in één categorie,
vanaf junioren B tot en met senioren en eventuele masters. Het programma
bestond uit twee keer 500 meter en één keer 1000 meter. Hoewel de wedstrijd
was opengesteld voor 28 deelnemers bij zowel dames als heren, bleef de
inschrijving, ook na verlenging van de inschrijftermijn, beperkt tot 17 dames en
21 heren. Hiervan hebben slechts 16 dames en 16 heren het volledige
toernooi over 2x500m en 1x1000m gereden. Gezien de matige belangstelling
voor deze wedstrijd zal de GTC LB/KB zich beraden of het continueren van
een ZHK sprint voor het volgend seizoen nog wel zinvol is.
6/7/8 maart:
HollandCupFinale/NK afstanden voor Neo Senioren
Mede op verzoek van de GTC is het NK afstanden voor NeoSenioren voor het
eerst gecombineerd met de HollandCup finale. Dit met als reden dat de
meeste HollandCup NeoSen finalisten zich over het algemeen ook
kwalificeren voor deelname aan het NK afstanden voor NeoSen. Deze
gecombineerde wedstrijd werd een groot succes. Zo werden er in totaal 11
baanrecords gereden, waarvan 6 “overall” baanrecords. Het meest
spectaculaire “overall” baanrecord was misschien wel dat van Michel Mulder
op de 500m met een tijd van 35,39 sec. Michel reed deze wedstrijd tegen zijn
broer Ronald, die hij kort voor de finish nog nipt vóór bleef met slechts 0,03
sec. De overige “overall” baanrecords waren voor Floor v.d Brandt (2x op de
500m), Melissa Wijfje op de 1000m, Kjeld Nuis op de 1000m en Evert
Hoolwerf op de 10 km. Een bijzonderheid was dat de baan-coördinator met de
directie van De Uithof overeengekomen was dat er voor ieder gereden
“overall” baanrecord een geldprijs ter beschikking was gesteld. Die geste werd
door de rijd(st)ers bijzonder op prijs gesteld.
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A junioren en Neosenioren maken een start met “Talentboek”
http://www.talentboek.nl/
“Talentboek” is vooral een website voor crowdfunding. Het is hét podium in Nederland waar sporttalenten zichzelf professioneel kunnen presenteren om zo in contact
te komen met mogelijke donateurs.Talentboek is ontstaan vanuit de behoefte naar
ondersteuning bij sporttalenten. Sporten op topniveau beoefenen, kost namelijk veel
geld en waar de huidige topsporters vaak ondersteuning ontvangen, ontbreekt dit
voor veel talenten. En juist de talenten moeten gekoesterd worden. Op dit moment
bekostigen zij hun sportcarrière veelal zelf en voor de vaak jonge talenten is dit niet
gemakkelijk. Door het teruglopen van de bijdrage van de KNSB moeten de
schaats(t)ers steeds meer zelf bijdragen.
Door actief te zijn op “Talentboek” kunnen talenten geholpen worden om de top te
bereiken en iedereen kan daar aan bijdragen! Hoe leuk is het als het talent dat
ondersteund wordt, uiteindelijk ook doorbreekt? “Talentboek” is voor talenten met
een officiële NOC*NSF talentstatus. Op “Talentboek” kunnen de sporters aangeven
wat ze nodig hebben om hun ambities waar te maken en hiervoor donaties proberen
te ontvangen. Dus bijvoorbeeld de aanschaf van “custom made” schaatsen, een
racefiets of shorttrack schaatsen kunnen, door actief te zijn op “Talentboek”,
bekostigd worden. Daarnaast kunnen talenten op “Talentboek” ook gebruik maken
van acties en kortingen.
Bij familie, vrienden, kennissen met een bedrijf is het over het algemeen niet moeilijk
om kleinere bedragen bij elkaar te krijgen voor een nieuw doel. Als er af en toe
nieuwtjes geplaatst worden op bijv. Facebook, Instagram of in een lokaal blaadje,
blijft iedereen op de hoogte met waar je op dat moment mee bezig bent. Bijvoorbeeld
een trainingskamp of belangrijke wedstrijden. De opbrengst van diverse
selectieleden van Gewest Zuid Holland varieerde van € 0,00 tot ongeveer € 3000,00
euro, afhankelijk van hoe creatief en enthousiast men op “Talentboek” was.
Onderzocht wordt nu of het gebruik van “Talentboek” ook uitgebreid kan worden voor
de B junioren en C junioren die veelal nog geen NOC*NSF talentstatus hebben.
Ysfaciliteitenrijders
Op zondag 22 juni en zondag 21 september vonden de YF trainingsdagen plaats.
Een voor het tweede jaar terugkerend fenomeen, georganiseerd door de trainingsstaf van de Gewestelijke lange baan selecties in samenwerking met de GTC lb/kb.
Op deze dagen kunnen de rijders die voldoen aan de YF criteria meetrainen met de
gewestelijke selecties. Ook kunnen de verenigings-trainers uit het Gewest Zuid
Holland kennis nemen van de trainings methodes van de selecties. De zondag in juni
vond plaats op het skeeler terrein in Leiderdorp en de zondag in september werd
georganiseerd in sportcentrum de Viergang in Pijnacker. Beide zondagen zijn goed
bezocht, zowel door YF rijders als door de trainers uit het Gewest. Bovendien zijn
door de KNSB punten toegekend voor het licentie-behoud voor de verenigings
trainers. Door het succes van deze dagen licht het in de lijn der verwachtingen om
deze trainingsdagen ook volgend seizoen te laten terugkeren.
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Hieronder een overzicht van het aantal YF rijd(st)ers van het gewest ZH dat heeft
deelgenomen aan de gecombineerde regio selectiewedstrijd NK AllRound/ NK afst.
Ter vergelijking is ook een overzicht weergegeven met de respectievelijke aantallen
over het seizoen vanaf 2012-2013. Uit dit overzicht blijkt dat het afgelopen seizoen
iets meer rijders met YF faciliteiten zich hadden geplaatst voor de regio
selectiewedstrijd NK AR-NK afst. dan in het seizoen 2013-2014. Enerzijds komt dit
omdat er dit seizoen meer schaats(t)ers aan de regio selectiewedstrijd konden
deelnemen dan vorig jaar maar wellicht ook wegens de YF faciliteiten die worden
geboden.
Deelname YF rijders aan gecombineerde regio selectiewedstrijden NK AR/Afstanden
2014-2015
2013-2014
2012-2013
DC
4
DC
6
DC
7
HC
6
HC
5
HC
4
DB
4
DB
5
DB
0
HB
9
HB
6
HB
1
DA
10
DA
6
DA
3
HA
8
HA
10
HA
3
Totaal
41
Totaal
38
Totaal
18
Onderstaand een overzicht van het aantal deelneem(st)ers van gewest ZH aan het
NK Allround junioren en het NK afstanden junioren B/A/NeoSen. In het overzicht is
een uitsplitsing gemaakt in het aantal gewestelijke selectieleden en het aantal YF
rijd(st)ers. (Deeneem(st)ers die tijdens het NK afstanden op meer afstanden zijn
uitgekomen zijn één keer geteld)
NK AR/Afst. 2014-2015
Cat
GewSel
YF
DC
2
1
HC
3
1
DB
3
1
HB
4
2
DA
5
HA
1
3
DN
3
HN
1
2
Totaal
22
10

NK AR/Afst. 2013-2014
Cat
GewSel
YF
DC
3
HC
4
1
DB
5
2
HB
6
2
DA
6
1
HA
3
DN
1
HN
1
1
Totaal
28
8

NK AR/Afst. 2012-2013
Cat
GewSel
YF
DC
3
HC
5
DB
7
HB
5
DA
4
3
HA
1
2
DN
HN
2
Totaal
25
7

RTC Zuid-West
Nadat Groningen, Haarlem en Enschede door de KNSB al zijn geaccrediteerd als
Regionaal Talenten Cenrum (RTC) in oprichting, heeft ook gewest Zuid-Holland zich
aangemeld om een RTC in regio Zuid-West in te richten. Aangezien een RTC veel
meer betekent dan alleen een ijsbaan waar geschaatst en getraind kan worden, is er
een werkgroep RTC ingericht, bestaande uit vertegenwoordigers uit de disciplines:
Langebaan, Shorttrack en In-Line. Daarnaast heeft een studente “sportmanagement”
van de Haagse Hogeschool als afstudeeropdracht voor haar studie een onderzoek
verricht naar de haalbaarheid van een RTC in regio Zuid-West /gewest Zuid-Holland.
In dit onderzoek zijn o.a. de volgende aspecten onderzocht::
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faciliteiten voor exclusieve ijstrainingen in de morgen- en namiddag uren,
faciliteiten voor zomertrainingen en kracht trainingen,
snelle toegankelijkheid van (para)medische ondersteuning,
onderwijs mogelijkheden om maatschappelijke carrière te combineren met
topsport-trainingsprogramma’s,
sponsoring en financiering van het RTC,
bestuurlijke structuur voor het RTC,
ontwikkeling talent-ontwikkelingsmodel,
ontwikkeling model multidisciplinair trainen.

Organisatie van een schaatswedstrijd op de ijsbaan Thialf
Voor deze wedstrijd, die op woensdag 3 december tussen 11:15 en 13:00 uur
plaatsvond, hadden zich in totaal 48 deelnemers ingeschreven waarvan 12 niet
gewestelijke selectieleden. Hiervoor zijn van de categorieën jun C, jun B, jun A de
best geklasseerden op de SARA ranglijsten van 24 november 2014 uitgenodigd mee
te doen. Voor deze wedstrijd kon worden ingeschreven voor 500-1500 of 500-3000
m. Tijdens de wedstrijd werden 36 persoonlijke records gereden, waarvan 7 door
niet gewestelijke leden. De geboden faciliteiten hebben er uiteindelijk aan toe
bijgedragen dat 19 schaats(t)ers uit de verenigingen (niet deel uitmakende van de
gewestelijke selecties) hebben deelgenomen aan één of meer NK’s voor junioren. (8
deelnemers aan NK Allround Jun, 6 deelneem(st)ers aan 3000m NK Afstanden, 2
deelnemers aan NK Sprint jun en 3 deelneem(st)ers aan NK Supersprint).
Multidisciplinaire wedstrijd voor jun-Cen jun-B in Haarlem
Op zaterdag 14 maart werd er op de ijsbaan in Haarlem voor het tweede jaar een interdisciplinaire wedstrijd gehouden; een combinatie van drie schaatsdisciplines. Wegens de goede betrekkingen tussen gewest NHU en gewest ZH was ook dit jaar ZH
weer uitgenodigd om mee te doen, zodat er vanuit zes banen, Alkmaar, Amsterdam,
Hoorn, Utrecht, Haarlem en Den Haag teams aan de start stonden. Wegens het succes van vorig jaar, was de wedstrijd dit jaar ook voor jun-B teams opengesteld. Het
“interdisciplinaire” hield in dat alle deelneem(st)ers aan de volgende wedstrijdelementen mee deden.
Junioren
C
B

Langebaan
700 meter
700 meter

Shorttrack 500m
6 heats
6 heats

Marathon
12 ronden
16 ronden

De deelnemende teamleden deden het niet slecht. Op de 700 meter wist Jutta
Leerdam als junior B de snelste tijd neer te zetten in 57.80 wat een overall
baanrecord betekende.
In de discipline shorttrack stond Sara van Zuijlen als junior C aan de start in de
categorie junioren B-A. Zij werd tweede met driemaal een overwinning en eenmaal
tweede. Haar snelste tijd van 52.35 betekende wel een verbetering van het toernooirecord dat sinds 2014 op naam stond van eveneens een rijdster uit Den Haag;
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Danique van Lobenstein. Bij de heren in de categorie junioren B-A ging de
overwinning naar David ten Cate (DH) degene die vorig seizoen ook eerste werd bij
de shorttrack maar toen uitkwam als junior C2. Na overwinningen in alle heats was
zijn snelste tijd een 47.12, ook een toernooi record.
In de discipline Mass start wist Savannah Audier (pupil A) in de categorie jun-C een
tussensprint te winnen en won Rik Qualm de mass-start in de categorie heren B-A.
In het eindklassement na 3 onderdelen behaalde Jutta Leerdam bij de dames jun-BA de 1e plaats en bezette Rik Qualm bij de heren jun B-A de 3 e plaats. Als Baanteam
eindigde het team van De Uithof op de derde plaats.
De Gewestelijke Technische Commissie
Gedurende het seizoen hebben twee GTC leden,te weten Ben van Trierum en
budgetbeheerder Simon Smit, te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar te
stellen voor een volgende periode van drie jaar. Tijdens de jaarvergadering van de
GTC heeft de heer Cees van Hemert als voorzitter van de GTC aandacht besteed
aan de lange periode die de heer Smit als bestuurslid actief is geweest. Tijdens de
vergadering is de opvolger van de heer Smit, de heer Walter Hoppenbrouwer,
unaniem als budgetbeheerder van de GTC benoemd. Tevens was het de wens van
de InitiatiefgroepTrainers Uithof (ITU) om de behartiging van de YF rijders te
formaliseren binnen de GTC. Met algemene stemmen is de heer Willem-Jan
Molleman als behartiger van de YF rijders benoemd.
De GTC heeft het afgelopen seizoen in de volgende samenstelling gefunctioneerd:
Voorzitter: Cees van Hemert, budget bewaker: Walter Hoppenbrouwer,
secretaris: Lex van der Meer en de leden, Corrina Oranje-de Vries, Bep Roest,
Frank Pak, Krijn Jongejan en Willem-Jan Molleman.
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Jaarverslag GTC Kunstrijden
Algemeen
Het afgelopen jaar was een druk jaar met wedstrijden voor al onze rijders. Mede door
een nieuwe indeling van de categorieën en de daarmee gepaard gaande voorrondes
voor het ONK en de KNSB cup. Er was dit jaar ook een echte finale in het Gewest,
namelijk de KNSB cup Finale die werd georganiseerd door Z.K.V. De IJsvogels.
Helaas is het dit jaar niet gelukt om de voorronde voor het NK Showrijden te organiseren en hierdoor hebben de verenigingen moeten uitwijken naar een wedstrijd in
Hoorn om zich van deelname aan de finale te verzekeren. Tevens werden er door diverse verenigingenbokalen wedstrijden georganiseerd. Hiermee is ook dit seizoen
weer druk geworden voor zowel de rijders en rijdsters als ook voor de trainers en bestuursleden.
Tijdens het Open Nederlands Kampioenschap 2015 in Den Bosch is bij de senioren
Dames Niki Wories (DDD), Nederlands kampioen geworden.
Activiteiten
Helaas lukt het nog steeds niet om in de winterperiode Gewestelijke Trainingen te
organiseren. Er is wel een zomertraining georganiseerd in Dordrecht waarbij er van
mei tot eind juli en in september getraind kan worden op Gewestelijk ijs.
De GTC heeft ook dit jaar ervoor gekozen om niet alleen de rijders en rijdsters tot 12
jaar een extra trainingsmogelijkheid te bieden maar ook de rijders vanaf 12 jaar die
niet geselecteerd zijn door de KNSB maar wel uitkomen op het NK Kunstschaatsen.
Door de medewerking van DDD hebben we begin oktober 2014 toch het Gewestelijk
Kampioenschap van dat jaar kunnen houden. Het Gewestelijk Kampioenschap 2015
is gehouden in Zoetermeer en werd georganiseerd door de IJsvogels.
Bestuurlijke samenstelling
Zoals vorig jaar gemeld zijn er twee bestuursleden uit het bestuur van de GTC
gestapt na een heel lange periode deelgenomen te hebben aan ons bestuur.
Wij hebben inmiddels met een diner afscheid genomen van Hennie en Sascha,
waarbij de laatste een bronzen schaatster kreeg overhandigd namens het Gewest
door Hans Andela.
Namens de GTC Kunstrijden Gewest Zuid-Holland
Simon Ros
Voorzitter
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Jaarverslag GTC Marathon
Door middel van dit jaarverslag willen wij de leden van het gewest Zuid-Holland op
de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen de GTC-marathon van het seizoen
2014/2015(1 september 2014 t/m 31 augustus 2015). Ook in dit seizoen heeft het
marathonschaatsen in Zuid-Holland een mooi sportief seizoen gehad. Ook op het
hoogste niveau werden door de rijders uit ons gewest aansprekende resultaten
geboekt.
Inleiding
De samenstelling van de GTC was dit seizoen als volgt:
Maarten Berrevoets, voorzitter, tevens secretaris,
Floriaan Alfrink, baancontactpersoon
Ilse Verkade, wedstrijdzaken
Ook het afgelopen seizoen is er weer op een zeer prettige wijze samengewerkt met
de vele juryleden en overige vrijwilligers waar wij als GTC maraton over kunnen
beschikken. Een prettige groep liefhebbers van de sport staat telkens weer klaar om
te helpen en maakt hiermee het werk voor de GTC leuk en erg werkbaar. Hiervoor
hulde en dank.
Vergaderingen
De GTC marathon is afgelopen seizoen zes keer in vergadering bijeengekomen.
Twee van deze vergaderingen betrof het de voorbereidingen, evaluatie van de
wedstrijd om de KNSB-cup. Tijdens de overige vergaderingen zijn ook andere
agendapunten aan de orde gekomen.
Beleid
Speerpunten van het beleid zijn:
1. meer bezoekers naar de marathonwedstrijden op de Uithof trekken,
2. ondersteuning geven aan landelijke rijd(st)ers op het gebied van training
en begeleiding. Dit is mede uit eigen middelen opgepakt. Doel hierbij is het
sterkste gewest van Nederland te worden,
3. de gewestelijke marathonschaatsers een aantrekkelijk
wedstrijdprogramma aanbieden,
4. betere communicatie met alle bij het marathonschaatsen betrokken
partijen door middel van een website,
5. het opstellen van een beleidsplan. Hierin zullen structuren en doelstellingen voor de komende jaren verankerd worden. Het seizoen 2015-2016
zal hieraan verder invulling worden gegeven. Voorwaarde hiervoor is wel
dat de GTC op sterkte is. Dat houdt in dat er tenminste drie leden bij
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moeten komen, anders is het voor de GTC onmogelijk om alle activiteiten
uit te voeren.
Ook in dit seizoen is er weer met veel partijen constructief samengewerkt. Baancommissie, baancoördinator, de Uithof, de KNSB en de rijders. De samenwerking
verloopt immer in een constructieve omgeving waarbij uiteraard verschillende
belangen hun weg moeten vinden. Het aanscherpen van de contacten met andere
GTC’s, en dan met name de GTC langebaan (de kweekvijver voor onze toekomst) is
afgelopen seizoen verder uitgewerkt..
Afvaardigingen
Afvaardigingen van alle GTC’s zijn afgelopen seizoen een aantal malen
bijeengeweest met het Sectie Bestuur Marathon. Hierin is onze GTC door Maarten
Berrevoets vertegenwoordigd. In deze overleggen wordt de landelijke competitie
besproken en het beleid dat het sectiebestuur voorstaat. In het afgelopen seizoen is
ook een aantal malen gesproken over de verandering in de structuur van de KNSB
en de positie van het sectiebestuur en de verschillende gewestelijke technische
commissies.
Wedstrijden
Op diverse fronten zijn marathonschaats(t)ers uit ons gewest actief geweest:
Landelijke rijd(st)ers in de KPNcup, NK kunstijs en diverse wedstrijden op natuurijs in
Zweden en op de Weissensee. Helaas dit keer geen natuurijs. Wel voor de tweede
keer de landelijke marathonwedstrijd op de ijsbaan in Rotterdam om het kampioenschap van Kralingen. De rijders waren enthousiast over het rijden van een wedstrijd
in een als tunnel uitgevoerde 400 meter baan.
Gewestelijke competitie
Ook dit jaar zijn de verschillende gewestelijke competities weer verreden. De
wedstrijden zijn gehouden op de vrijdagavond. Ook het seizoen 2014-2015 is
Oomssport sponsor van de gewestelijke competitie, dankzij Ooms is er weer in alle
categorieën een prijzenschema in de vorm van cadeaubonnen besteedbaar bij
Oomssport.
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Jaarverslag GTC Toerschaatsen
Na een korte winter zonder ijs en een prachtige maar soms natte zomer kijken wij
weer voor uit naar de winter van 2015 naar 2016.
We gaan de draaiboeken weer opvragen. Het nieuwe format van de KNSB is binnen
het sectie bestuur goedgekeurd. Toelichting wordt gegeven via nieuwsbrief,
gewestelijke vergaderingen en de jaarvergadering.
Voor het nieuwe seizoen zullen we met een overgangsfase werken. In Haastrecht zal
wederom een toertochtdraaiboek-bijeenkomst worden georganiseerd om de
belangrijkste wijzigingen te bespreken. Er wordt nog gewerkt aan een concept
veiligheidsplan en afgelasting matrix.
Ondanks dat we nog in de zomer zitten een schaatsgroet en ik spreek de wens uit
voor een strenge winter met veel ijs en weinig sneeuw.
Coördinator KNSB Toertochten Zuid-Holland
Eric H.W. Van Wijngaarden
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Jaarverslag GTC jeugdschaatsen
Bezetting GTC
De GTC jeugdschaatsen heeft in de zomer van 2015 een herorganisatie ondergaan.
Directe aanleiding daartoe was het, om gezondheidsredenen, wegvallen van de
voorzitter Jan van Adrichem, en de wens om een aantal activiteiten voor de jeugd
een gewestelijke inbedding te geven. Dit heeft tot een volledig nieuwe bemensing
van de GTC geleid. Twee leden zaten ook al in de oude GTC (Steef Wigman en Jan
van Schie). Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om (geografisch) van alle banen, en
vanuit alle districten een vertegenwoordiging in de GTC te verkrijgen.
Activiteiten
De GTC zorgt (uiteraard) voor een continuering van de lopende activiteiten.
Opvolging van de (landelijke) vernieuwde schaatspasporten, die een vervanging zijn
van het diplomaschaatsen. Dat is nu enkele jaren het geval, maar vraagt om een
serieuze evaluatie. De GTC zal daaraan namens het gewest ZH een vervolg geven.
De overige activiteiten waarmee de GTC aan de slag gaat, kenmerken zich door de
wens/noodzaak om één en ander gewestelijke in te bedden. Dat zullen we per
onderwerp bespreken.
Vooralsnog zijn er twee activiteiten, die haar basis vinden op de Uithof, te weten de
pupillen competitie en de mini-Elfstedentocht, die in het vervolg onder auspicien van
de GTC zullen vallen. Door de gewestelijke inbedding kan de continuiteit beter
worden gegarandeerd. Daarnaast zullen we ook streven naar het verbreden van de
deelname hieraan door verenigingen uit het hele gewest. Van soortgelijke evenementen op de andere banen zal bekeken worden of een gewestelijke rol wenselijk is.
Toekomstige plannen
Het ombuigen van een teruglopend aantal jeugdleden naar een groeiend aantal
jeugdschaatsers staat centraal in het uitwerken van nieuwe initiatieven. Daarbij
zullen we grensverleggend creatief moeten zijn. Uiteindelijk is het een primaire taak
van de verenigingen om dat te realiseren cq na te streven. De GTC ziet haar rol dan
ook voornamelijk in het scheppen van de juiste randvoorwaarden, wegnemen van
barrières om het voor verenigingen makkelijker te maken om te groeien.
Leon van Bohemen
Voorzitter GTC Jeugdschaatsen
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Jaarverslag GTC Inline Skaten
Als u dit leest is het skeelerseizoen waarschijnlijk ten einde. Echter, toen wij als GTC
dit verslag maakten was iedereen nog volop aan het skeeleren. De gewestelijke
kampioenen voor de jeugd zijn al bekend, maar bij de senioren, masters en Gskaters moet er nog een strijd gestreden worden. In sommige gevallen zullen we ook
refereren naar het seizoen 2014, simpelweg omdat ook vorig jaar het jaarverslag al
geschreven moest worden voordat ons seizoen erop zat. Vorig seizoen hebben we
echt een aantal dingen aan het rollen gebracht. Dit jaar was het onze taak om de
vaart erin te blijven houden en bovendien de skeelerzaak verder uit te bouwen. We
kunnen als GTC zeker zeggen dat we daarin geslaagd zijn. In dit verslag kunt u dat
lezen
Organisatie
Er is nu meer dan twee jaar een GTC in het Zuid Holland om de skeelersportbelangen te behartigen. De GTC is een beetje van samenstelling veranderd en
bestaat uit: Gé Wijnands (voorzitter), Nico Wolf (senioren), Hidde Schouten
(secretaris), Wim Qualm (jeugd), Maria de Bont (jeugd), Jos Dohle (selectie).De GTC
heeft zich tot doel gesteld om de wedstrijdgerichte skeelersport te ondersteunen. De
GTC wil de skeelersport bevorderen door ondersteuning van sporters en sportorganisaties ten behoeve van breedte-wedstrijdsport, talentontwikkeling en topsport
(dit laatste vraaggestuurd). Er zijn in ons gewest vier competities actief.
De organiserende commissies organiseren de wedstrijden zelfstandig. Sommige
wedstrijden van deze competities vinden, geografisch gezien, in een ander gewest
plaats. Zie hiervoor ook verderop in dit verslag. De GTC vervult een coördinerende
en ondersteunende functie naar de verschillende organisaties toe. De wedstrijdorganisaties en selectie doen hun werk in principe zelfstandig. Overleg vindt met
name plaats met jeugdskeelercup, skeelercup en selectie.
Selectie
Vorig jaar is een eerste aanzet gegeven voor een gewestelijke selectie inline skaten.
Dit jaar hebben we hier een volwaardige selectie van kunnen maken, met twee vaste
trainingen per week onder leiding van Marieke Dohle-van Hoek en Vincent Riemersma. In december 2014 hebben de trainers in samenwerking met de GTC selectiecriteria opgesteld. De criteria luiden als volgt::






top 20 NK,
alle ZH kampioenen,
alle winnaars van het klassement van de jeugdskeelercup,
bij de pupillen 1 de top 3 van de jeugdskeelercup,
rijders moeten een licentie in ZH hebben.

Op basis van deze criteria hebben we 43 rijders een uitnodiging gestuurd voor een
informatiebijeenkomst. Een deel heeft niet gereageerd, omdat zij al deel uitmaakten
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van een andere inline selectie of commerciële ploeg. Uiteindelijk zijn 7 pupillen, 5
kadetten, 3 junioren B en 4 junioren A op de uitnodiging in gegaan en gestart met de
training. Een enkeling is vervolgens alsnog afgehaakt door andere verplichtingen bij
schaatsploegen. Op maandag hebben we op Alphen a/d Rijn getraind met de
kadetten en junioren op het wielerparcours van Avanti. Op vrijdag hebben we met de
pupillen t/m junioren getraind op de skeelerbaan van Nootdorp. Regelmatig is ook
een uitstapje naar een skeelerpiste gemaakt ter voorbereiding op de landelijke
wedstrijden. Alle rijders hebben zich weten te plaatsen voor de Nederlandse
kampioenschappen. Tijdens het seizoen zijn nog twee rijders toegevoegd aan de
selectie, omdat zij zich ook geplaatst hebben voor het NK. Voor komend jaar wordt
gekeken naar een extra trainer en extra trainingsmogelijkheden.
Wedstrijden en competities
Er worden in ons district diverse competities georganiseerd. Alle hebben ze hun
eigen doelgroep qua leeftijd en locatie. Er is bij de jeugd ook zeker een overlap in
doelgroepen. Sommige deelnemers doen aan meerdere competities mee. Naast de
jeugdskeelercup worden er in ons gewest door Skate4 (http://www.skate4.nl/) in
Lekkerkerk, Oudewater, Gouda en Ammerstol wedstrijden georganiseerd en door de
JanVanDerHoornCompetitie (www.janvanderhoorn.nl/j-v-d-hoorn-jeugd-inline-skatecompetitie/) in Lisserbroek, Kudelstaart, Alphen a/d Rijn en Zwanenburg.
Zuid Hollands Kampioenschap
http://www.knsbgewestzh.nl/inline-skaten/kampioenen/
De IJs- en skeelerclub in Lisserbroek had zich kandidaat gesteld om het gewestelijk
kampioenschap voor de jeugd te organiseren.
Jeugd: 7 juni 2015, skeelerbaan Lisserbroek
Heren

Dames

Pupillen 4

Sem Spruit

Nymphe Visse

Pupillen 3

Junior de Blois

Angel Daleman

Pupillen 2

Sam Noordergraaf

Sophie Kraaijeveld

Pupillen 1

Kayo Vos

Sanne Teekens

Kadetten

Matthijs Janssen

Savannah Audier

Junioren B

Hugo Uijlenbroek

Sandra Dekker

Voor het kampioenschap voor senioren en masters zijn we uitgenodigd bij Avanti in
Alphen a/d Rijn. Dit wordt verreden op 4 september. Op 6 september wordt het
kampioenschap voor G-skaters verreden in Leiderdorp.
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Jeugdskeelercup
http://www.knsbgewestzh.nl/inline-skaten/jeugdskeelercup1/
De jeugdskeercup wil doorgaan zoals dit jaar. De inschrijvingen willen we in de
toekomst via de KNSB gaan doen wat ook inhoud dat de kalender op tijd klaar moet
zijn. Wel gaan we nog wel in overleg met de KNSB voor wat betreft de jongste jeugd
want die hebben vaak nog geen licentie. Dit zijn kinderen tot pup 1. Bijna alle
jeugdskeelercuppers volgen dit jaar de jurycursus waardoor we een steeds meer
professionele opzet krijgen. Dit is volgens mij ook wel de wens van veel deelnemers.
Dit jaar constateren we geen groei in de aantallen van het aantal deelnemers aan de
jeugdskeercup. Hiervoor zien wij een paar oorzaken: de kinderen gaan meer landelijk
rijden. Er staan ook erg veel andere wedstrijden op het programma. Kortom het
aantal deelnemers is dit jaar nagenoeg het zelfde gebleven terwijl er eigenlijk een
groei verwacht was.
Skeelercup
http://www.skeelercup.nl/
De skeelercup heeft dit jaar net als andere jaren zijn vertrouwde competitie gedraaid.
Het deelnemersveld was ongeveer vergelijkbaar met andere jaren. In de voorbereiding naar dit seizoen is er goed nagedacht en gediscussieerd over de manier
waarop we de competitie administratief en financieel gezien wilden inrichten. Dit jaar
heeft de organisatie de inschrijvingen en dergelijke in eigen beheer afgehandeld
waardoor er minder tijd en energie verloren is gegaan. Nadeel daarvan is wel
geweest dat de competitiekalender niet op Schaatsen.nl gepubliceerd mocht worden.
RTC
In de winter is de werkgroep RTC bij elkaar gekomen om een plan van aanpak in te
kunnen dienen bij de KNSB. Vanuit de GTC inline zijn Gé Wijnands en Jos Dohle
aangesloten. De eerste insteek was dat het RTC voornamelijk op de langebaan zou
draaien en dat inline en shorttrack pas later aan zouden sluiten. Door de input van
bovengenoemde leden, heeft inline een duidelijke plaats gekregen binnen het
multidisciplinaire karakter van het te ontwikkelen RTC. Daartoe zijn verschillende
gesprekken gevoerd tussen de trainers van alle drie de disciplines. Zij hebben
toenadering gezocht en zijn voor verschillende rijders trainingsschema’s gaan
afstemmen.
In mei en juni hebben ook gezamenlijke trainingen plaats gevonden. De inline
trainers hebben een tiental inline trainingen verzorgd voor het gewest langebaan in
combinatie met de eigen inliners. Dit is zeer goed bevallen en zal zeker in de
toekomst een vervolg krijgen. De aanvraag RTC is ingediend bij de KNSB en zal op
21 september getoetst worden tijdens een grote bijeenkomst met alle belanghebbenden. Voor de rijders is een grote slag geslagen, omdat de trainers van alle
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disciplines nu open staan voor samenwerking en het beoefenen van verschillende
sporten. Er kunnen aangepaste schema’s gemaakt worden, waardoor rijders niet
meer hoeven te kiezen en er per rijder kan worden vastgesteld wat de beste weg
naar de top is.
Overig
Opleidingen
Dit seizoen zijn 10 personen gestart met een jurycursus. Hierover zijn wij zeer te
spreken. In 2016 streven we ernaar om een trainersopleiding in het gewest te
organiseren.
Wedstrijdpiste
Er zijn in ons gewest afgelopen jaar meer mogelijkheden gekomen om te skeeleren.
Dat is een goede ontwikkeling. Een echte wedstrijdpiste is er in ons gewest nog niet.
Er bestaan op diverse locaties wel plannen voor. Wij houden goede hoop en
ondersteunen waar mogelijk.
Statistiek
Bij het gewest Zuid-Holland zijn om en nabij 330 sporters met een inline skaten
licentie. Dit is meer dan één zesde van het totaal aantal inline skate licenties in
Nederland.
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Jaarverslag GTC Schoonrijden
Nu eens geen lijst met winnaars maar een stukje dat aandacht nodig heeft.
Schoonrijden in Nederland heeft twee jaar geleden een plaats gekregen op de lijst
van Cultureel Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat geeft naast blijdschap ook
verplichtingen die niet eenvoudig zijn te realiseren. Om de plaats op de lijst te
behouden dient aangetoond te worden dat de schoonrij-sport ook toekomst heeft.
Daar zal heel wat voor gedaan moeten worden om dat te bewerkstelligen onder
andere: De LVS (Landelijke Vereniging Schoonrijders) heeft zich met een commissie
vernieuwingen gebogen over de vraag hoe deze sport aantrekkelijker te maken is en
daar zijn voorstellen uit gekomen om nieuwe oefen- en wedstrijdvormen te
introduceren.
Met deze vernieuwingen wil men jonger publiek interesseren voor schoonrijden. De
gemiddelde leeftijd in Zoetermeer is nu 71 jaar en ’n beetje. Vernieuwingen zijn dan
niet eenvoudig aan te leren, het schoonrijden heeft nooit vernieuwingen gekend, sterker nog: “Het is nooit veranderd.”
Andere punten die zeker niet onbelangrijk zijn:






het promoten van schoonrijden op alle kunstijsbanen tijdens publieksuren,
tijdens echte winters demonstraties op buitenijs,
ijs te huren op avonduren (voor werkenden) en daar reclame voor maken –
kennis laten maken met schoonrijden,
clinics en demonstraties geven met b.v carrouselschaatsen,
vernieuwingen die jongeren aanspreken.

Het nieuwe seizoen start op 6 oktober 2015, op dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.30
uur in Silverdome Zoetermeer. Belangstellenden kunnen op de banen waar men aan
schoonrijden doet twee keer gratis een proefles volgen.
Jan Hersman,
Baancoördinator schoonrijden Zoetermeer
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Jaarverslag Baancommissie
Taakomschrijving
De baancommissie zorgt voor het faciliteren van trainingen, wedstrijden en
jeugdschaatsen op ijsbaan De Uithof. Onze uitgangspunten zijn samenwerking,
klantvriendelijkheid en transparantie.
De voornaamste taken van de baancommissie zijn:






uitvoeren van het gewestelijk beleid ten aanzien van het ijsgebruik op de
kunstijsbaan De Uithof,
indelen van abonnementhouders in trainingseenheden,
uitgeven van abonnementen,
opstellen en bijstellen van het wedstrijdprogramma, en het faciliteren en
organiseren van wedstrijden,
aanwijzen, opleiden en begeleiden van jury’s bij de diverse door of namens het
Gewest te organiseren wedstrijden.

Organisatie
De baancommissie was in het seizoen 2014-2015 als volgt samengesteld: Jan Revet
(secretaris/jeugdschaatsen), Frank Steenkamp (wedstrijdcoördinator), Jordi de
Vreede (vice-voorzitter), Ger Boelsma (baancoördinator), Ronald Rehorst
(jurycoördinator), Piebe Belgraver (systeembeheer), Krijn Jongejan (afgevaardigde
GTC Langebaan) en Maarten Berrevoets (afgevaardigde GTC Marathon). De GTC’s
Shorttrack en Kunstrijden zijn niet standaard vertegenwoordigd, maar worden
uitgenodigd wanneer er relevante onderwerpen op de agenda staan. In de vacature
van voorzitter werd niet voorzien. De voorzitterstaken worden waargenomen
door Jordi de Vreede en Jan Revet.
Trainingsuren
In seizoen 2014-2015 was er bij alle disciplines sprake van een lichte afname van het
aantal afgenomen abonnementen. Dat beeld wisselt per trainingsuur. Zo blijven
dinsdag 2 en donderdag 2 zeer populaire uren, waarvoor dan ook sinds jaar en dag
zogenaamde quota gelden.
Wedstrijden
Het aantal wedstrijdrijders daalde ook licht, maar de sterk dalende lijn van de
voorgaande jaren lijkt te zijn omgebogen. Wel was dit jaar voor het eerst een daling
in de jongste groep wedstrijdrijders zichtbaar. De baancompetitie is inmiddels een
gevestigd en gewaardeerd onderdeel van het wedstrijdprogramma geworden. Ook
seizoen 2014-2015 werd weer afgesloten met de traditionele recordwedstrijden.
Daarnaast werd er ook weer een aantal speciale wedstrijden op De Uithof gereden.
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Naast de traditionele Residentiecup waren er de finale van de Holland Cup en het
NK Neo Senioren. Aan het einde van het seizoen werd zelfs een gecombi-neerd
Brits/Deens kampioenschap verreden.
Resultaten in cijfers
Abonnementhouders
Abonnementen
Wedstrijddeelnames

2014 - 2015
1.685 (-1%)
2.443 (-3%)
6.568 (-4%)

2013 -2014
1.706
2.508
6.851

2012 –2013
1.782
2.593
6.228

Aandachtspunten
Het organiseren van een groot gevarieerd aanbod aan trainingen en wedstrijden
vergt een grote inzet van velen. Gelukkig kunnen we ook op velen een dankbaar beroep doen.Toch is het juist hier waar we soms tegen problemen aanlopen.
Zo vraagt het kwantitatief én kwalitatief op peil houden van de juryteams continu om
aandacht. Ook het uitwerken en organiseren van nieuwe initiatieven vraagt om net
dat stapje extra. Binnen de wedstrijdorganisatie, de baancommissie zelf, maar ook bij
de GTC’s zijn vacatures die ingevuld moeten worden. De baancommissie doet met
klem een beroep op de clubs om mee te helpen de organisatie op peil te houden.
Tot slot
Het organiseren van lessen, trainingen en wedstrijden zou niet mogelijk zijn zonder
de inzet van velen. Commissieleden, coördinatoren, juryleden, ICT’ers, starters,
klokkers, scheidsrechters, trainers en coaches, allen hartelijk dank. Dankzij jullie
hebben ruim 2.500 schaatsers van jong tot oud weer op De Uithof van hun sport
kunnen genieten!
Jan Revet
Secretaris
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Jaarverslag van de secretaris
Weer niet. Dat is nu reeds drie op een rij dat koning winter aan ons voorbij gaat. Dit
ondanks de bijzonder fraaie, veel belovende schema's en statistieken van diverse
weerprofeten. Het moet er toch weer eens van komen, want voor diverse clubs komt
de bodem van de clubkas toch in zicht. En, laten we eerlijk zijn voor dat speciale
gevoel van een winterse lucht, liefst strak blauw, en gitzwart ijs op het buitenwater
voor een toertocht, of een drukbezette landijsbaan, daarvoor zijn we allemaal bezig.
Een jaar waarin veel ontwikkelingen in gang zijn gezet, maar waarvan de gevolgen
nog niet zijn te overzien. Het overgaan van ons vertrouwde contributiesysteem, naar
een centraal door de Bond opgelegd stelsel, waarbij de verenigingen ieder voor zich
een keuze moeten welk pakket men kiest. Met het daarbij behorende kostenplaatje.
Op een districtvergadering is uitleg gegeven over het nieuwe systeem.
Ook de overige geldstromen die we gewend zijn via het Bondsbureau te ontvangen
worden afgebouwd. Dit betekent dat we meer zelfvoorzienend zullen moeten worden.
De GTC’s zullen bijvoorbeeld of een versobering van de trainingsprogramma’s
moeten doorvoeren of een grotere bijdrage van de ouders cq verzorgers moeten
vragen. Inmiddels is er een werkgroep opgestart om centraal voor ons gewest een
sponsor-systeem te ontwikkelen en bronnen aan te boren waarvan we in de
toekomst hopen te kunnen profiteren.
De vorming van het Regionaal Trainingscentrum Zuid-West gaat zijn beslag krijgen
nu alle formaliteiten en stukken zijn ingediend op het Bondsbureau voor de laatste
nacontrole. We hopen dan dat de volgende fase in december in kan gaan. Nu vinden
reeds gesprekken en trainingen plaats waarbij de diverse disciplines tot efficiënter
trainingsarbeid komen en een betere benutting van het beschikbare ijs. Helaas zien
we ons ook genoodzaakt om op bepaalde tijden en bij enkele disciplines minder ijs te
huren omdat de belangstelling/benutting van het ijs onvoldoende is.
De ontwikkelingen rond het Transportium in Zoetermeer gaan achter de schermen
onverdroten voort en mogelijk kan er op de Jaarvergadering weer verdere informatie
worden verstrekt.
.
Het bezoeken van de districtvergaderingen is altijd een moment om contacten te
leggen met achterban. Helaas viel een paar avonden samen zodat er een keuze
moest worden gemaakt. Tijdens deze vergaderingen bestaat de mogelijk iemand te
onderscheiden voor zijn of haar werkzaamheden binnen de sport. In het district
Sassenheim werd Cees Meeuwissen verrast met het opspelden van de Bronzen
Schaatser. Kort daarna ontving bij IJsclub Ter Aar mevrouw Wil Schildwacht
eveneens deze onderscheiding als dank voor het vele werk dat zij als bestuurslid en
voorzitter van de STG Ter Aar heeft gedaan. Bij het Kunstschaatsen werd mevrouw
Sacha Haaze eveneens onderscheiden met een Bronzen Schaatser. De jubilerende
verenigingen De Winterkoning Zuid-Beijerland -125 jaar, Stg Lekstreek - 50 jaar en
De IJssel in Gouderak - 125 jaar - konden op een geslaagde feestelijke bijeenkomst
terugkijken.
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Ook dit jaar zijn ons helaas weer enkele bekenden ontvallen die op de voor hem of
haar kenmerkende wijze werkzaam waren binnen ons Gewest. Ik noem er enkele,
hoewel ik me bewust ben dat er meer namen zijn te noemen: Mevrouw Maat - de
Jong, de heren Huig Tak, Piet van Goozen en Jan Golverdingen en mevrouw
Erkelens-Louwer. Mogen onze gedachten zijn bij familie en vrienden.
Zo aan het eind van mijn verslag, dat ik schrijf op een moment dat de buitentemperatuur tropische waarden bereikt wil ik een ieder bedanken voor de inzet die is
betoond om ook dit jaar weer tot een succesvol sportief jaar te komen.
Hans Andela
Secretaris
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Jaarverslag van de penningmeester
Het boekjaar 2014-2015 is afgesloten met een negatief resultaat. Dit resultaat is
sterk beïnvloed door een verlaagde uitkering uit het Talentontwikkelingsfonds van de
KNSB. Met gelden uit dit fonds worden (werden) de Gewestelijke Selecties voor een
belangrijk deel bekostigd. Teneinde het niveau van de selecties te continueren, zijn
de uitgaven in 2014-2015 niet aangepast aan de opdrogende inkomstenbron.
Ook in het boekjaar 2013-2014 was al sprake van een negatief resultaat. Voor een
belangrijk deel werd dit bepaald door een verlies op de schaatsabonnementen.
Maatregelen in boekjaar 2014-2015 hebben geleid tot een beperkt positief resultaat
op deze activiteiten.
Begroting boekjaar 2015-2016
In de begroting voor het seizoen 2015-2016 is rekening gehouden met enkele
financiële ontwikkelingen. De uitkering uit het Talentontwikkelingsfonds wordt nog
eenmalig gedaan. Enkele inkomsten drogen in het huidige seizoen al op.
Het licentiebeleid van de KNSB is gewijzigd. Tengevolge hiervan vloeien geen
gelden meer terug naar de Gewesten. Ter compensatie heeft ons Gewest de
bijdrage voor deelname aan wedstrijden verhoogd. (Voor de individuele wedstrijdrijder heeft dit geen gevolgen.) De KNSB heeft tevens het Contributiestelsel
gewijzigd. Tengevolge van deze maatregel vloeien ook geen gelden meer terug naar
de gewesten. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden deze weggevallen
inkomensbron te compenseren. Overwogen kan worden, om de uitvoeringskosten
van het Gewest te dekken, een gewestelijke contributie in te voeren.
Om een sluitende begroting te krijgen zijn onder meer enkele onrendabele
trainingsuren geschrapt en tarieven voor enkele trainingsuren verhoogd. Voor met
name de selectie van de langebaan zijn de bijdragen van de rijders zelf aanzienlijk
verhoogd. Het Bestuur zoekt naar mogelijkheden om deze bijdrage naar een
acceptabel niveau terug te brengen. Momenteel worden door een werkgroep de
mogelijkheden van sponsoring bestudeerd.
Jan Bekker
penningmeester
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