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Voorwoord 
 
In Zuid-Holland hadden we geluk tijdens de coronapandemie: de 400 meterbaan op De 
Uithof mocht openblijven! En ook op de andere banen in Zuid-Holland, kon een groot deel 
van het seizoen getraind worden door de kunstrijders en shorttrackers (helaas gingen vlak 
voor kerst de overdekte banen dicht). De baancommissie had haar handen vol aan de 
coronaprotocollen die soms wekelijks wisselden. En met de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van baancommissie en de verenigingen, konden we de KNSB-uren in 
goede banen leiden. Na de eerste langebaanwedstrijd in oktober lieten de maatregelen geen 
wedstrijden meer toe, maar gelukkig hebben we het seizoen nog kunnen afsluiten met de 
recordwedstrijden. 
 
Als kers op de taart van toch een lastig seizoen, hadden we in februari een korte maar 
heftige periode met natuurijs. Menig natuurijsbaan in Zuid-Holland heeft zijn deuren 
geopend. Officiële toertochten konden niet gereden worden, maar de echte 
schaatsliefhebbers hebben officieus een aantal tochten gereden. 
 
De enige sport die ook op wereldtoneel doorgang mocht vinden, was het 
langebaanschaatsen. De KNSB heeft in de maanden november en december grote nationale 
toernooien georganiseerd in Thialf en de eerste maanden van 2021 zelfs internationale 
wedstrijden, zodat wij als Zuid-Hollandse schaatsliefhebbers voor de buis konden genieten 
van NK’s, kwalificatiewedstrijden, Worldcups en EK’s en natuurlijk van onze Zuid-Hollandse 
toppers: Patrick Roest, Hein Otterspeer, Kjeld Nuis, Kai Verbij, Esmee Visser, Jutta Leerdam, 
Tijmen Snel, Louis Hollaar, Erik Jan Kooiman, Sandra Dekker, Eline van Voorden, Dione 
Voskamp, Sanneke de Neeling, Joost van Dobbenburgh, Jesse Speijers, Sacha van der Weide. 
 
Bestuurlijk hebben we ervaring opgedaan met online vergaderen, wat wellicht minder 
gezellig is, maar veel reisuren naar De Uithof bespaart en ons efficiënter doet vergaderen. 
Helaas kon ook onze AGV in november geen doorgang vinden. We hoopten dat we deze 
vergadering toch live konden laten plaatsvinden in februari, maar we hebben uiteindelijk 
moeten beslissen om ook onze jaarlijkse AGV online te organiseren. 
 
Berit van Dobbenburgh 
Voorzitter 
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Agenda 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Vaststellen notulen van de Algemene Gewestelijke Vergadering 2020, 

online gehouden op 20 februari 2021 
5. Vaststellen jaarverslagen bestuur en commissies 

a. Bestuur 
b. GTC Langebaan/kortebaan 
c. GTC Marathon 
d. GTC Shorttrack 
e. GTC Inline-skaten 
f. GTC Jeugdschaatsen 
g. GTC Schoonrijden 
h. GTC Kunstrijden 
i. Baancommissie Den Haag 

6. Financieel jaarverslag 
a. Vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening 2020-2021 
b. Bevindingen van de financiële commissie 
c. Benoeming leden financiële commissie 
d. Begroting 2021-2022 

7. Verkiezing bestuur 
8. Update KNSB / Ledenraad 
9. Vacatures 
10. Rondvraag 
11. Sluiting  
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Toelichting op de agenda 
 
Algemeen 
 
Toegang tot de vergadering hebben:  
 
• Afgevaardigden van de leden (verenigingen) 
• Afgevaardigden van de districtsbesturen 
• Ereleden, leden van verdienste en leden van waardering 
• Leden van de gewestelijke commissies 
• Bestuursleden van het Gewest Zuid-Holland 
• Genodigden 
 
Agenda 
 
Punt 6c Samenstelling financiële commissie 
 
De huidige financiële commissie bestaat uit de heren Verbakel en Sterk. De heer Verbakel 
treedt af en de heer Kok treedt toe. Er is een vacature voor een nieuw reservelid. Het 
rooster van aftreden wordt dan als volgt: 
 

 Aftreden 
Arie Sterk 2022 
Paul Kok  2023 
Vacature (reserve) 2024 

 
Punt 7 Verkiezing bestuur 
 
Steef Wigman, Dirk Willem Blijleven en Jan Revet zijn aftredend en herkiesbaar. Het bestuur 
draagt ter benoeming de volgende kandidaten voor: 
 
• Pieter van Es: penningmeester 
• Willem-Jan Molleman: bestuurslid technische zaken 
 
Het rooster van aftreden wordt daarmee als volgt: 
 

 Aantreden Aftreden 
Anki de Kiefte 2019 2022 
Berit van Dobbenburgh  2017 2023 
Steef Wigman 2015 2024 
Dirk Willem Blijleven 2015 2024 
Jan Revet 2018 2024 
Pieter van Es 2021 2024 
Willem-Jan Molleman 2021 2024 
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Punt 10 Verslag Ledenraad 
 
Steef Wigman treedt af en is voor een laatste termijn herkiesbaar. Dat betekent dat we in 
2024 weer een vacature hebben. 
 

 Aantreden Aftreden 
Steef Wigman 2015 2021 
Stefan Sijswerda  2019 2022 
Paul Kok 2020 2023 

 
 



Notulen Algemene Gewestelijke 
Vergadering 2020 
 
Datum  : 20 februari 2021 
Plaats  : Online 
Aanwezig : circa 40 personen 
Notulist : Jan Revet 
 
 
1 Opening 
 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De Algemene Gewestelijke Vergadering 2020 is 
eerder verzet in de hoop elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten. Helaas bleek dit nog niet 
mogelijk. Door de komst van natuurijs is de vergadering nogmaals uitgesteld tot deze 20e 
februari op deze eerste digitale jaarvergadering. 
 
 
2 Mededelingen 
 
Afmelding ontvangen van: 
 
Ereleden: De heer N.J.G. Arnold, mevrouw T. Dijkshoorn, de heer G. Boelsma sr, de heer H. 
Andela. 
 
Leden van verdienste: De heer H. Vergeer, de heer W. van Herk, de heer T. Brugmans. 
 
Leden van waardering: De heer J.A. van Rossum, de heer J. Bakker. 
 
Namens verenigingen: Jan Bulk (IJsvereniging Woubrugge), Bart Segers (DSSV ELS), Lucie 
Beumer-Persoon (IJsclub Uiterweg), Jan den Ouden (IJsclub Vooruitgang). 
 
Bestuur en commissies: Dirk Willem Blijleven (Bestuur), Michel van Zuijlen (GTC Shorttrack, 
Bestuur). 

 
Overleden in 2019-2020: 
 
• Lara van Ruijven, Heerenveen, erelid (2020) 
• De heer A. Blom, Bedum, lid van waardering (2019) 
• De heer C. Doornekamp, Alphen aan de Rijn, lid van waardering (2020) 
• De heer H. Könst, Aalsmeer, lid van waardering (2020) 
• De heer Wim de Graaff, Maassluis, lid van verdienste en oud schaatskampioen (2021)  
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De volgende personen zijn naar verluidt niet meer onder ons, maar bij het secretariaat is 
geen datum bekend. Mocht iemand hier informatie over hebben dan stelt de secretaris een 
berichtje op prijs. Het gaat om: 
 
• Mevrouw F. van de Kasteele-van Vaalen, Schiedam, lid van verdienste 
• De heer H. Vriesema, Wemeldinge, lid van verdienste 
• De heer K.P. Verwey, Zevenhuizen, lid van waardering 
• De heer J. van Vliet, Maasland, lid van waardering 
 
We herdenken de overledenen met een moment van stilte. 
 
 
3 Ingekomen stukken 
 
De heer Boelsma senior: Verzoekt om de vergadering te melden dat erelid de heer Van der 
Lely eind vorig jaar een aanval van corona heeft afgeslagen en het inmiddels weer goed 
maakt. 
 
Hans Andela: Groet iedereen vanuit het hoge noorden en laat weten dat het jaarverslag en 
de notulen van 2019 er goed uit zien. Hij deelt de zorgen van het bestuur over de 
ontwikkeling van de openstaande vacatures. 
 
Rien de Roon: Laat weten dat eind februari zijn boek “Oude schaatsers sterven niet... hun 
verhalen blijven ronddolen” uitkomt. Een boek over zijn leven en vol anekdotes uit de 
schaats- en wielersport.  
 
Onno Visser: Tot vorig jaar werd er elk jaar voor uitgetreden bestuursleden een 
dinerbijeenkomst georganiseerd. Dit werd zeer op prijs gesteld, hierdoor bleef er enig 
contact mogelijk voor de aanwezigen. Zonder enige informatie is een dergelijke bijeenkomst 
vorig jaar niet gehouden.  
 
Het bestuur heeft besloten dit niet langer te organiseren gezien de kosten en de behoefte 
om zo mogelijk eerder de huidig actieve vrijwilligers in het zonnetje te zetten. In het 
algemeen bestuur is aangeboden dit op eigen initiatief en kosten voort te zetten. Blijkbaar is 
daar geen voortgang aan gegeven. Als dat wel was gedaan was de communicatie er ook 
geweest, die was er nu niet en dat is inderdaad slordig. De voorzitter vraagt dit na (actie 
voorzitter 2020-01). 
 
 
4 Notulen 2019 
 
Inhoudelijk 
 
Op pagina 13 wordt de IJsclub Ter Aar vermeld. Dit moet zijn de Ter Aarse IJsclub. Verder zijn 
er geen opmerkingen over de notulen en worden deze vastgesteld. 
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Acties 
 

Referentie Actie Eigenaar(s) Status 
2019-01 Nieuwe vlaggen Gewest Ben van Hagen, 

secretaris 
afgerond 

2019-02 Navragen waarom jeugdleden IJA in het 
overzicht ontbreken.  
Dit is nagevraagd en was een omissie van de 
GTC. 

Secretaris afgerond 

2019-03 Aandacht vragen voor contributiedruk in 
Ledenraad 

John Boere afgerond 

2019-04 Nieuwe website  
Deze is gerealiseerd. De basis staat. Door-
ontwikkeling is afhankelijk van feedback en 
medewerking. 

Secretaris afgerond 

2019-05 Herinvoeren jaarboek met contactgegevens 
verenigingen  
Dit heeft haken en ogen in verband met privacy, 
het is veel werk en het doel is bovendien 
onduidelijk. Leden die willen beschikken over 
de contactgegevens van andere leden of 
kaderleden kunnen een beroep doen op het 
secretariaat. 

Secretaris afgerond 

 
 
5 Vaststellen jaarverslagen 
 
Algemeen jaarverslag 
 
Frans van Meggelen: Heeft er ten aanzien van het Toekomstplan 2020 ook een 
evaluatie plaatsgevonden? Wat zijn de vervolgstappen? Komt er een herziening beleidsplan 
naar 2025? 
 
Het bestuur houdt zich met diverse beleidsthema’s bezig. We hebben intern afgesproken dat 
we wachten op de realisatie van het beleidsplan van de KNSB en dat als startpunt voor de 
doorontwikkeling van het gewestelijk beleidsplan nemen (actie bestuur 2020-02). 
 
Jaarverslag GTC Langebaan/kortebaan 
 
Cees van Hemert: Ten aanzien van de afwikkeling van het voormalige RTC ben ik benieuwd 
naar het volgende. Wanneer denkt men dit proces af te ronden? Is er een indicatie van het 
liquidatiesaldo? Als er een positief liquidatiesaldo is welke aanwending heeft men voor 
ogen? 
 
De overgebleven bestuursleden van het RTC hebben hun zaken nog niet volledig 
afgewikkeld. Het bestuur zit er achteraan, maar kan meer niet doen. Naar verwachting blijft 
er nog een bedrag van € 20.000 over.  
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Dat bedrag moet worden verdeeld tussen het Talent Team en de gewestelijke selecties. De 
voorzitter zegt toe er alles aan te doen dit voor 1 juli 2021 af te ronden (actie voorzitter 
2020-03). 
 
Jaarverslag GTC Inline-skaten 
 
John de Lange: In de uitslag van het NK Inline-skaten DKA staat bij de puntenkoers DKA 
Angel Daleman op de 6e plaats vermeld, dit moet de 1e plaats zijn. Voor de uitslag 
puntenkoers DKA was in de officiële uitslag de startposities weergegeven. De uitslag is 
inmiddels in alle officiële KNSB-uitslagen aangepast. 
 
Jaarverslag Baancommissie Den Haag 
 
Het verslag ontbreekt. Daarbij moet worden aangetekend dat de baancommissie bijzonder 
druk is met de organisatie van het schaatsen op De Uithof in coronatijd. Heel veel respect 
dat het schaatsen onder bijzondere omstandigheden steeds mogelijk is gemaakt. 
 
Stand van zaken abonnementen en abonnementhouders: 
 

 Aantal 
2020-2021 

Verschil 
2019-2020 

Aantal 
2019-2020 

Verschil 
2018-2019 

Abonnementhouders LB/MA  
De Uithof 

1.321 -9% 1.446 -3% 

Abonnementen LB/MA  
De Uithof 

1.746 -11% 1.966 -3% 

Vastrechthouders LB 510 -9% 563 -6% 
Vastrechthouders MA 249 -11% 279 -6% 
Jeugdschaatsers De Uithof 607 -9% 671 +1% 
Shorttrackers 177 +2%   
Kunstrijders 191 +4%   

 
Onno Visser: Wijst op beperkte capaciteit Silverdome. De Nederlandse IJsdansclub kan haar 
abonnementen niet kwijt. Paul Kok merkt op dat de 250 meter baan gesloten is en verwacht 
niet dat deze nog open gaat. Klaas de Redelijkheid wijst op de mogelijkheden van de nieuwe 
ijsbaan in Leiden, die in 2023 open moet gaan. 
 
Leon van Bohemen: Cijfers ontbreken, maar waren wel aangeleverd? De secretaris zoekt dit 
uit en zorgt dat dit volgend jaar in het verslag zit (actie secretaris 2020-04). Het kost veel 
moeite om cijfers boven water te krijgen, met name in de noordhoek van het gewest. 
 
 
6 Financieel jaarverslag 
 
De voorzitter wijst op het gemis van een penningmeester en doet nogmaals een oproep aan 
de vergadering om een kandidaat te vinden. Het bestuur neemt dit nu waar, maar het is niet 
te doen. Dit is niet alleen het probleem van het bestuur, maar van het gewest als geheel!  
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De jaarrekening is afgerond en opgesteld door de vorige penningmeester. Waarvoor onze 
grote dank. Voor het lopend boekjaar worden de taken door het dagelijks bestuur 
waargenomen. De secretaris heeft de administratie, begroting en rapportage op zich 
genomen. 
 
Onno Visser: Opvallend is dat Angelique ondanks haar benoeming door de vorige ALV haar 
penningmeesterschap niet heeft vervuld. Waarom niet? Per slot van rekening is zij benoemd 
door de ALV, als dat niet doorgaat, moet dat op zijn minst aan de ALV gemeld worden.  
 
Angelique heeft om privéredenen uiteindelijk besloten geen penningmeester te willen 
worden en heeft ook aangegeven niet langer lid van het bestuur te willen zijn. Het dagelijks 
bestuur respecteert die beslissing, maar zag zich daardoor wel met een pittige uitdaging 
geconfronteerd. We hadden dit duidelijker in het jaarverslag kunnen vermelden. 
 
Onno Visser: Mij is ook niet duidelijk wat de bedoeling is in het voorwoord, dat het niet 
vinden van een penningmeester consequenties zou kunnen hebben voor het bestuur. 
 
Het dagelijks bestuur constateert dat er steeds minder schouders zijn die de bestuurlijke en 
organisatorische lasten dragen. Het lukt niet zonder penningmeester. Als vacatures niet 
worden ingevuld is het maar de vraag of je als bestuur aan een dood paard wilt blijven 
trekken. 
 
Onno Visser: Heeft enkele opmerkingen over het financieel jaarverslag: 
 
Op pagina 60 moet het resultaat € 27.622 zijn, een typefout? 
 
Nee, dit staat er correct. Het begrote tekort bedraagt € 27.828. 
 
Op pagina 62 staat een specificatie van het eigen vermogen. Er is niet toegelicht waaruit de 
bestemmingsreserve en waaruit de afname met € 6.188 bestaat. 
 
Dat klopt. De bestemmingsreserve bestaat hoofdzakelijk uit gelden ontvangen uit het 
zogenaamde Talentenfonds van de KNSB, een subsidie bedoeld voor talentontwikkeling. En 
een voorziening voor het jeugdschaatsen. GTC’s kunnen een gemotiveerd beroep doen op 
deze pot. De afname is daar het gevolg van. 
 
Bevindingen financiële commissie 
 
De financiële commissie constateert dat de penningmeester een zeer deugdelijke financiële 
administratie heeft gevoerd over het boekjaar 2019-2020. De financiële commissie heeft 
deze dan ook akkoord bevonden.  
 
De coronapandemie heeft impact gehad op het resultaat van het boekjaar 2019-2020. Met 
name doordat kosten lager zijn uitgevallen dan begroot is het jaar afgesloten met een 
positief resultaat. De toevoeging van dit resultaat aan het eigen vermogen verbetert de 
vermogenspositie.  
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Ook in het seizoen 2020-2021 hebben we te maken met de (financiële) effecten van de 
coronacrisis. Het bestuur is zich hiervan bewust en kiest voor een financieel beleid dat 
rekening houdt met de risico’s en stuurt bij waar mogelijk. Dankzij het eigen vermogen is er 
(meer dan) voldoende weerstandsvermogen om nadelen in de exploitatie op te vangen. Wel 
is het advies om een visie te ontwikkelen op de verwachte meerjarige ontwikkeling van 
inkomsten en uitgaven enerzijds en de benodigde omvang van het eigen vermogen 
anderzijds.  
 
De financiële commissie stelt de vergadering voor het bestuur van het Gewest Zuid-Holland 
décharge te verlenen ten aanzien van het door haar gevoerde beleid over het afgelopen 
boekjaar en het financieel verslag vast te stellen. De vergadering stemt hier bij acclamatie 
mee in. 
 
Benoeming leden financiële commissie 
 
Auke van der Heide treedt af. 
Thon Verbakel blijft aan. 
Arie Sterk treedt toe. 
Paul Kok is het nieuwe reservelid. 
 
Begroting 2020-2021 
 
Er is een verlies begroot. Op basis van de realisatie tot op heden en de verwachte inkomsten 
en uitgaven de rest van het boekjaar valt het tekort 1.500 euro lager uit dan begroot. Wat 
dat betreft lopen we op schema. 
 
Klaas de Redelijkheid: bestaan er overheidsregelingen die kunnen helpen in coronatijd? De 
TAZO zou in principe ook voor gewesten moeten gelden. Er is een regeling voor ijsbanen in 
ontwikkeling. 
 
Vero Nater: Hoe is het beeld bij andere gewesten? Er is in de volle breedte een afname van 
een paar procent zichtbaar. 
 
Paul Kok: Hoe wordt een negatief exploitatiesaldo gedekt? Dit gaat ten koste van de reserve. 
 
Paul Kok: Wat doen andere verenigingen die meer vraag dan aanbod hebben? Die hanteren 
een wachtlijst. Of bieden andere activiteiten aan, om zo mensen toch aan de club te binden 
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7 Samenstelling bestuur 
 
Berit van Dobbenburgh: treedt af en is herkiesbaar. De vergadering stemt hiermee in. Het 
rooster van aftreden wordt daarmee: 
 

 Aftreden 
Berit van Dobbenburgh (voorzitter) 2023 
Steef Wigman (vice-voorzitter) 2021 
Jan Revet (secretaris) 2021 
Dirk Willem Blijleven (lid) 2021 
Anki de Kiefte (lid) 2022 
Penningmeester vacature 
Bestuurslid technische zaken vacature 

 
 
8 Vacatures 
 
Binnen het bestuur en in de commissies zijn er een aantal vacatures. Deze nemen toe, de 
bestuurlijke en organisatorische lasten worden door steeds minder schouders gedragen. We 
verwachten meer betrokkenheid van de leden om deze vacatures ingevuld te krijgen! 
 
Jaap Wansinck blijft in functie als toertochtcoördinator zolang er niemand is, maar wil graag 
een opvolger. Hij stopt ook als lid van het sectiebestuur Natuurijs. Het is dus zaak opvolging 
voor Jaap te vinden (actie bestuur 2020-04). 
 
Jaap geeft ook aan dat er veel werk door de KNSB wordt verzet, met name door Rieks 
Poelman van het sectiebestuur. Er is een onlineticketsysteem voor toertochten opgezet. Er 
zijn mooie ontwikkelingen. 
 
 
9 Update KNSB 
 
Herman de Haan (directeur-bestuurder) en Jurre Trouw (manager sportparticipatie) geven 
een update van de stand van zaken en ontwikkelingen bij de bond. 
 
Er is veel tijd en energie in de gevolgen van corona voor de sport gestoken. Zo is nog veel 
mogelijk gebleken. Met de “bubbel” in Thialf zijn er internationale langebaanwedstrijden 
voor de top mogelijk gemaakt. De marathoncompetitie is niet gelukt. Ook een lobby voor 
het kunnen laten doorgaan van natuurijstoertochten is niet gelukt. 
 
Organisatorisch loopt het goed. Er wordt dit boekjaar rekening gehouden met een klein 
verlies. Dit mede door het op het laatste moment afhaken van een hoofdsponsor. Daarbij is 
er zo veel mogelijk bezuinigd. 
 
Een nieuw meerjarenplan is in de maak. De bond ziet onder meer kansen bij de kinderen van 
allochtone herkomst en in het inline-skaten. 
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Jurre wijst op de mogelijkheden voor sportverenigingen voor financiële compensatie. Voor 
meer informatie: 
https://ptd.digitaal-magazine.nl/coronavirusensportcompensatiesportverenigingen/pag1. 
 
Als afsluiter een ode aan natuurijs: https://www.youtube.com/watch?v=WQI3y-n5GlY. 
 
Floriaan Alfrink: is de bond al verder met de topsporterkenning van de marathon? Ja en nee. 
Het voldoet niet aan de criteria van NOC*NSF. De bond probeert wel zo veel mogelijk mee te 
liften. Probeert slim met de beschikbare middelen om te gaan. 
 
Leon van Bohemen: is er verruiming mogelijk voor wedstrijden voor jeugd onder de 18 jaar? 
Komende week is er overleg met ministerie en andere sportbonden. Per direct wordt geen 
versoepeling verwacht, wellicht wel in de loop van maart. 
 
De complimenten zijn voor de KNSB voor het feit dat er heel veel wel mogelijk is gemaakt!  
 
 
10 Ledenraad 
 
John Boere is na 9 jaar gestopt als lid van de Ledenraad. Het bestuur draagt Paul Kok 
(IJsvereniging Zoetermeer, GTC Shorttrack, GTC Jeugdschaatsen) voor als opvolger. Dit 
voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 
 
Stefan Sijswerda geeft een toelichting op het verslag van de Ledenraad zoals opgenomen in 
de stukken van de vergadering. 
 
 
11 Onderscheidingen 
 
Het voelt ongemakkelijk om in deze onpersoonlijke omstandigheden onderscheidingen toe 
te kennen. Uiteindelijk heeft het bestuur gekozen voor deze oplossing. De gedecoreerden 
worden genoemd en direct na de vergadering persoonlijk geïnformeerd. Voor de uitreiking 
wordt nog een passende gelegenheid gezocht. 
 
Talententrofee  
 
Cloë Hoogendoorn. Cloë is 16 jaar en afkomstig uit Woubrugge. Een groot talent, actief als 
langebaanschaatser en inline-skater. Onder andere Nederlands kampioene allround bij de 
junioren B. 
 
Lid van waardering 
 
Thea den Hollander. Een begrip in het schoonrijden. 4x Nederlands kampioen schoonrijden 
individueel, 2x zilver, 5x brons. Bij de paren 3x zilver, 3x brons. 
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Lid van verdienste 
 
Arnold van der Poel. Voor jarenlange inzet als trainer van de gewestelijke selecties en RTC. 
 
Sieb Wiersma. Voor jarenlange inzet als trainer van de gewestelijke selecties en RTC. 
 
Wim Qualm. Wim is de 'founding father' van de JeugdSkeelerCup en heeft sinds de oprichting 
een sleutelrol in de organisatie ervan. Door zijn inzet kan de skeelerende jeugd in Zuid-Holland al 
jaren wedstrijden rijden in een goed georganiseerde competitie. De GTC is mede met zijn 
initiatief opgezet, en ook vanuit die rol heeft hij grote inbreng gehad. Daarnaast heeft hij op vele 
terreinen zich ingezet voor (de ontwikkeling van) het skeeleren in ons gewest. 
 
Erelid 
 
Voor het erelidmaatschap geldt dat de algemene gewestelijke vergadering met de 
voordracht dient in te stemmen.  
 
Met uitzondering van bijzondere sportieve prestaties, daarvoor geldt het reglement. Jutta 
Leerdam komt op basis van haar prestaties het erelidmaatschap toe. Haar overwinning op 
de 1.000 meter op het EK is goed voor het lidmaatschap van verdienste. Het kampioenschap 
op de 1.000 meter op de WK Afstanden op 15 februari 2020 in Salt Lake City is goed voor het 
erelidmaatschap. 
 
De volgende voordrachten worden met een groot digitaal applaus aanvaard: 
 
John Boere. Voor zijn inzet en constructieve inbreng in drie termijnen van drie jaar in de 
Ledenraad. 
 
Gé Wijnands - Gé heeft een jarenlange carrière achter de rug als trainer, coach, ploegleider, 
organisator, jurylid, fotograaf en bestuurder bij het marathonschaatsen en inline-skaten. Voor 
velen een bekend gezicht, een aimabel mens en een gepassioneerd bestuurder/organisator. Een 
van de, zo niet de godfather van het inline-skaten in Zuid-Holland. 
 
Het bestuur stelt de gedecoreerden op de hoogte (Actie secretaris 2020-05). 
 
 
12 Algemene Gewestelijke Vergadering 2021 
 
We zouden vandaag te gast zijn bij SVR en SIL in Rotterdam. Bart Groot geeft namens SVR 
een kort overzicht van de ontwikkelingen aldaar. Er ligt nu een mooie piste. Er zijn 
mogelijkheden om de baan te huren. Ook wordt naar sponsors gezocht. Een brief daarover is 
naar de verenigingen gestuurd.  
 
De AGV 2021 vindt plaats op zaterdag 20 november 2021. We zijn hiervoor alsnog welkom in 
Rotterdam. 
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13 Rondvraag 
 
Olaf Wiggers:  
Zijn er ontwikkelingen rond de WBTR? De Wet Beheer en Toezicht op Rechtspersonen 
(WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking en heeft mogelijk impact op statuten en 
reglementen. Er wordt in een overgangsperiode voorzien, per 1 juli 2026 dienen 
verenigingen dit op orde te hebben. De KNSB gaat haar leden hier binnenkort over 
informeren. 
 
Klaas de Redelijkheid:  
Komen er ook voorbeeldstatuten beschikbaar? Dit is het geval. 
 
 
14 Sluiting 
 
De voorzitter sluit af om 12:07. 
 
 
Acties 
 

Referentie Actie Eigenaar(s) 
2020-00 Uitzoeken waarom cijfers Jeugdschaatsen ontbreken, 

zorgen dat deze in volgend verslag worden 
opgenomen. 

Secretaris 

2020-01 Informeren naar status eindejaarsdiner  Voorzitter 
2020-02 Beleidsplan 2025 Bestuur 
2020-03 Afronding RTC Voorzitter 
2020-04 Toertochtcoördinator lid sectiebestuur Secretaris 
2020-05 Gedecoreerden informeren Secretaris 
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Algemeen jaarverslag 
 
Het Gewest Zuid-Holland is een vereniging van en voor ijsclubs en schaatsverenigingen in de 
regio Zuid-Holland, actief in de disciplines langebaan, kortebaan, marathon, shorttrack, 
kunstrijden, schoonrijden, natuurijs, jeugdschaatsen en inline-skaten. 
 
Het Gewest: 
 
• Behartigt de belangen van de aangesloten leden bij de landelijke bond. 
• Zorgt voor het huren van ijs en overige faciliteiten voor de sportbeoefening. 
• Zorgt voor de organisatie van trainingen op ijsbanen. 
• Zorgt voor de organisatie van wedstrijden op ijs en asfalt. 
• Zorgt voor de organisatie van landelijke wedstrijden. 
• Zorgt voor de organisatie van het jeugdschaatsen. 
• Zorgt voor stabiliteit en continuïteit. 
• Stimuleert samenwerking tussen de aangesloten leden. 
• Stimuleert talentontwikkeling. 
• Erkent en waardeert de inzet en prestaties van personen en organisaties die actief zijn 

binnen het Gewest. 
• Zet zich in voor een optimale beschikbaarheid van kunstijs in de regio. 
• Coördineert de organisatie van wedstrijden en toertochten op natuurijs. 
 
Zij doet dat door het instellen en laten samenwerken van districten en commissies, zoals 
gewestelijke technische commissies (GTC), baancommissies (BC) en het regionaal 
talentencentrum (RTC). Het Gewest zorgt er daardoor mede voor dat duizenden sporters in 
de regio Zuid-Holland hun sport kunnen beoefenen en beleven. 
 
 
Leden 
 
In het seizoen 2020-2021 was er één mutatie. IJsclub De Blauwe Beugel uit Rijssenhout heeft 
een transfer naar Gewest Noord-Holland Utrecht gemaakt. 
  
Het Gewest Zuid-Holland telt nu 111 leden. Van het huidig ledenbestand zijn 71 
verenigingen een (natuur-)ijsvereniging en zijn er 40 verenigingen een sportclub gericht op 
een of meerdere van de genoemde disciplines. Het zijn verenigingen die vaak al jarenlang 
bestaan. Sterker nog, de gemiddelde leeftijd van onze verenigingen is 97 jaar! De oudste 
verenigingen (IJsclub Stolwijk, IJsclub Eendracht Maakt Macht en Vlaardingse IJsclub) zijn in 
1879 opgericht. De jongste vereniging (Erasmus Studenten Schaatsvereniging Alcedo) zag in 
2013 het levenslicht.  
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Bestuur 
 
Het dagelijks bestuur van het gewest bestond in het seizoen 2020-2021 uit de volgende 
personen: 
 
• Berit van Dobbenburgh  voorzitter 
• Steef Wigman    vice-voorzitter  
• Jan Revet     secretaris, penningmeester ad interim 
• Dirk Willem Blijleven   lid 
• Anki de Kiefte    lid 
 
De positie van penningmeester was vacant. Daarnaast zou het dagelijks bestuur graag een 
bestuurslid technische zaken verwelkomen, om zo de samenwerking en ondersteuning van 
de GTC’s beter te kunnen invullen. 
 
In het algemeen bestuur van het gewest hebben verder zitting: 
 
• Klaas de Redelijkheid – District Sassenheim 
• Menno Boetes – District Krimpenerwaard 
• Aad van Winden – District Westland 
• Hein Jan Bocxe – District Aar en Amstel 
• Cees van Hemert – GTC Langebaan/kortebaan 
• Floriaan Alfrink – GTC Marathon 
• Michel van Zuijlen – GTC Shorttrack 
• Maria de Bont – GTC Inline-skaten 
• Nico Glas – GTC Schoonrijden 
• Leon van Bohemen – GTC Jeugdschaatsen 
 
DB-lid Steef Wigman vertegenwoordigt ook District Alblasserwaard in het algemeen bestuur 
en Anki de Kiefte vertegenwoordigt ook de GTC Kunstrijden in het algemeen bestuur. 
 
Vergaderingen van het algemeen bestuur worden verder bijgewoond door de 
baancoördinator en de voorzitter van de Baancommissie Den Haag. Laatstgenoemden zijn 
formeel geen bestuurslid en hebben geen stemrecht. 
 
 
Overleg 
 
Het dagelijks bestuur heeft in het seizoen 2020-2021 zeventien keer vergaderd, waarvan 
twee keer met het algemeen bestuur, en twee keer met de GTC’s met een opleidingsteam.  
 
De maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie hebben ervoor gezorgd dat het 
bestuur alleen nog op afstand heeft vergaderd. Dat was even wennen, maar blijkt 
uiteindelijk ook een bijzonder effectieve wijze van overleg op te leveren met minder 
reistijden. Het bestuur is voornemens digitaal overleg met fysiek vergaderen af te wisselen. 
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Belangrijke thema’s op de agenda in het seizoen 2020-2021 waren onder meer: 
 
• De gevolgen van COVID-19 voor de sportbeoefening in het Gewest  
• Vacatures 
• Organisatie districten, natuurijs, bestuur 
• Financieel beleid 
• Grensoverschrijdend gedrag binnen onze sporten 
• Samenwerking met de GTC’s 
• WBTR 
 
Bestuurlijke relaties met de KNSB worden onderhouden via de Ledenraad, het Gewestelijk 
Voorzitters Overleg (GVO) en de klankbordgroep IJstijd!  
 
 
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 
 
Vanaf 1 juli 2021 moeten verenigingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). Uiterlijk 1 juli 2026 dienen eventuele wijzigingen in verband met de 
WBTR in nieuwe statuten te zijn opgenomen. In de WBTR staat dat bestuurders zich “bij de 
vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden 
organisatie”. Het gaat daarbij over goed sportbestuur. De wet verwacht van ons dat we goed 
sportbestuur handen en voeten geeft binnen de vereniging. 
 
Het dagelijks bestuur is in het seizoen 2020-2021 begonnen met de implementatie van de 
vereisten en adviezen die in het kader van de WBTR op het gewest van toepassing zijn. 
 
De volgende stappen worden/zijn gezet: 
 
1. Lezen en informeren  
2. Advies inwinnen  
3. Bespreek met elkaar in bestuursvergadering(en) 
4. Vastleggen besluiten 
5. Aanpassen statuten 
 
Stappen 1 tot en met 4 moesten voor 1 juli 2021 zijn uitgevoerd. Voor stap 5 hebben we tot 
1 juli 2026. Het wetsartikel tegenstrijdig belang is per 1 juli 2021 van toepassing ongeacht de 
tekst in de statuten. 
 
Stap 1: Lezen en informeren 
 
Het DB heeft kennisgenomen van de WBTR door het bestuderen van de toegezonden 
informatie. Secretaris en andere bestuursleden hebben de online sessie van de KNSB 
bijgewoond. Deze is opgenomen en alsnog te volgen op knsb.nl.  
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Stap 2: Advies inwinnen 
 
Het bondsbureau heeft voorwerk gedaan en adviseert en begeleidt in het traject. 
 
Stap 3: Bespreek met elkaar in bestuursvergadering(en) 
 
De volgende zaken zijn in de periode mei – juni 2021 in het dagelijks bestuur besproken en 
deels besloten: 
 
1. Notulen  
2. Kamer van Koophandel  
3. 4-ogen principe  
4. Financiële administratie  
5. Taakvervulling en -verdeling  
6. Afwezigheid bestuurslid  
7. Vacante bestuursfunctie  
8. Stemrecht 
9. Tegenstrijdig belang 

 
Notulen 
 
• Belangrijke besluiten worden vastgelegd in de notulen. 
• We houden vanaf 1 mei 2021 een besluitenlijst bij van alle besluiten die door het bestuur 

worden genomen. Deze besluitenlijst zal als bijlage bij de jaarstukken worden gevoegd. 
• Notulen en andere documenten die tot het secretariaat behoren worden in een 

clouddienst opgeslagen en minimaal één ander bestuurslid heeft hier toegang toe. De 
huidige clouddienst is Dropbox, we onderzoeken het gebruik van MS Teams hiervoor. 
Uitbreiding van de toegang moet nog geregeld worden. 
 

Kamer van Koophandel  
 
Op dit moment schrijven we alleen leden van het DB in bij de Kamer van Koophandel. 
Formeel is dit onjuist. De verplichting geldt namelijk voor alle bestuurders. Als we de 
statuten correct naleven dienen alle bestuurders bij de Kamer van Koophandel te worden 
ingeschreven én vallen alle bestuurders en GTC-leden onder de bepalingen omtrent 
zittingstermijnen. 
 
Let wel, het bestuur is in zijn geheel hoofdelijk aansprakelijk! 
 
4-ogen principe  
Financiële administratie 
 
• We gaan waar mogelijk het 4-ogenprincipe doorvoeren, in ieder geval voor de financiële 

administratie. 
• Penningmeester en secretaris werken aanvullend procedures uit voor het door twee 

personen accorderen van grotere betalingen. 
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Taakvervulling en -verdeling  
 
Het bestuur maakt een overzicht van taken en verantwoordelijkheden en stelt deze jaarlijks 
vast. 
 
Afwezigheid bestuurslid / vacante bestuursfunctie  
 
De statuten dienen uiteindelijk een artikel bevatten met wat er moet gebeuren als het 
bestuur in zijn geheel opstapt of ziek is. Het advies is een continuïteitscommissie te 
benoemen die bevoegd is zaken waar te nemen en een AGV uit te schrijven. Het bestuur 
heeft oud-bestuurders Hans Andela, Peter van der Wart en Simon Ros inmiddels daartoe 
bereid gevonden. 
 
Stemrecht 
 
In onze statuten staat dat al glashelder beschreven: ieder bestuurslid heeft het recht tot het 
uitbrengen van één stem en dat is in overeenstemming met de WBTR. 
 
Tegenstrijdig belang 
 
Als er bij bestuursbesluiten sprake is van een tegenstrijdig belang van een bestuurder, dan 
mag deze bestuurder niet meepraten noch meebeslissen. 
 
 
Stap 4: Besluiten vastleggen  
 
Wat moeten we vastleggen:  
 
• Notulen  
• Kamer van Koophandel  
• 4-ogen principe  
• Financiële administratie  
• Taakvervulling en -verdeling  
• Afwezigheid bestuurslid  
• Vacante bestuursfunctie  
• Stemrecht  
• Tegenstrijdig belang 
 
Waar moeten we dat vastleggen? 
 
• In notulen bestuur voor 1 juli 2021 (dat hebben we gedaan) 
• Besluitenlijst (die hebben we ingevoerd) 
• Huishoudelijk reglement overwegen en uitwerken (AGV)  
• Statuten (AGV en goedkeuring KNSB) 
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Route 
 
• Besproken onderwerpen en besluiten vastleggen in notulen juni (dit is gedaan). 
• Besluitenlijst met ingang van huidig verenigingsjaar opstellen en bijhouden (deze worden 

vanaf 2022 in de stukken van de AGV opgenomen). 
• Statuten en (eventueel) huishoudelijk reglement 

o Voorbereiding eerste helft 2022 
o Conceptstatuten presenteren op AGV 2022 
o Passeren statuten 2023 

 
 
Wat als het fout gaat? 
 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering KNSB 
 
• Bestuur zodanig dat het belang van de vereniging voorop staat en voorkom onbehoorlijk 

bestuur, draag zorg voor goed sportbestuur.  
• Wanneer er toch sprake is van aansprakelijkheid, dan komt de verzekering om de hoek 

kijken.  
• De collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt − Financiële gevolgen van 

het 'foutief' handelen tegenover de vereniging of stichting en tegenover derden. − 
Beschermt het privévermogen tegen aanspraken van derden.  

• De verzekering maakt onderdeel uit van het KNSB Verenigingslidmaatschap voor − 
Bestuur van de gewesten − Bestuur van de verenigingen, stichtingen en RTC's 

 
Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?  
 
• Nee, je was en bent bij onbehoorlijk vervullen van je taak hoofdelijk aansprakelijk voor 

de schade die daardoor ontstaat.  
• Wat wel verandert, is dat dit vastgelegd is in de wet voor alle verenigingen.  
• Faillissement en WBTR: Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor 

een curator in een faillissement belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor hoofdelijk en 
individueel aansprakelijk kan houden. De aansprakelijkheidsregel is niet gewijzigd, maar 
wel het toepassingsbereik ervan. Hoe verklein je kans op aansprakelijkheid? Alle punten 
genoemd onder stap 3 zijn hierbij van belang. 

 
 



Communicatie 
 
De vele activiteiten binnen het Gewest worden georganiseerd door vrijwilligers die hun werk 
vaak op de achtergrond doen. Belangrijk werk voor de clubs en haar leden. Maar onbekend 
maakt onbemind. Daarom is het van belang het Gewest in al haar facetten voor een breed 
publiek zichtbaar te maken. Met name de digitale en sociale media die ons vandaag de dag 
ter beschikking staan spelen hierin een belangrijke rol. We hebben een website en accounts 
op de belangrijkste sociale mediakanalen Facebook, Twitter en Instagram. En er staat een 
digitale nieuwsbrief in de steigers. Alleen is dit een functie op zich die de secretaris er nu bij 
doet, maar meer tijd en aandacht verdient. 
 
Wie helpt ons de activiteiten beter voor het voetlicht te brengen? Backup, hulp en 
ondersteuning is beschikbaar. Ideaal zou zijn als we een klein clubje van de grond konden 
krijgen. Vele handen maken licht werk! 
 
 
Tot slot 
 
Ook in een seizoen waar door corona veel niet kon werd dat wat wel kon mogelijk gemaakt 
door de inzet van vele vrijwilligers. Dat is waar we als Gewest voor staan. Het samen 
mogelijk maken mensen van hun sport te laten genieten. Helaas staat de organisatie om dat 
mogelijk te maken steeds meer onder druk. We zullen samen blijven zoeken naar de 
opvulling van vacatures, maar zullen ook moeten kijken naar manieren om met minder 
mensen meer voor elkaar te krijgen. Met een slagvaardig bestuur en een flexibele 
organisatie. Een uitdaging die het bestuur is aangegaan, en waar we de komende jaren 
stappen in willen en moeten zetten. 
 
Jan Revet 
Secretaris 
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Jaarverslag GTC Langebaan/kortebaan 
 

 
 
Inleiding 
 
Zoals al in het jaarverslag 2019-2020 is vermeld, acht het bestuur van gewest Zuid-Holland 
het belangrijk dat de talentontwikkeling vanaf pupillen-A t/m junioren B binnen het gewest 
Zuid-Holland gecontinueerd wordt en gestructureerd verloopt.  

Daarom heeft, op verzoek van het Dagelijks Bestuur, de Gewestelijke Selectie junioren B 
(opleidingsploeg) onder verantwoordelijkheid van de GTC LB/KB gefunctioneerd. 

Ook behoudt de GTC de zorg voor de juiste afstemming/verbinding tussen de verschillende 
talentengroepen en de technische staf van de Gewestelijke Selectie en van de KNSB Talent 
Team Zuidwest (KTT-ZW).  

 
Technische staf gewestelijke selectieploeg 

De hoofdtrainer van de gewestelijke selectieploeg Sebastiaan Oranje had tijdens het seizoen 
zijn belangstelling uitgesproken om assistent-coach te worden bij het KTT-ZW. Deze stap in 
zijn trainersambities heeft geresulteerd in zijn benoeming tot assistent-trainer bij KTT-ZW. 

Door het vertrek van Sebastiaan naar het KTT-ZW, moest de GTC naarstig op zoek naar een 
nieuwe hoofdtrainer voor de gewestelijke selectieploeg. Beide assistent-trainers bij deze 
ploeg (Bram van Schie en Frank Hermans) hadden aangegeven geen ambities te hebben in 
die richting. Uiteindelijk is het gelukt om met ingang van het seizoen 2021-2022 Ramon 
Duivenvoorde (was hoofdtrainer van talentgroep Noord/District Sassenheim) per 1 mei 2021 
aan te trekken als hoofdtrainer van de gewestelijke selectieploeg. 
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Schaats(st)ers met IJsfaciliteiten 

Het schaatsseizoen 2020-2021 is van start gegaan met 69 schaats(st)ers uit de diverse 
talentgroepen in snelheidsklasse 1 (YF-rijders). Verdeeld over de categorieën: 
 

2 DP 13 DC 6 DB 1 DA 3 DN 2 DS / 2 DM 
2 HP 10 HC  7 HB  5 HA  6 HN  4 HS / 6 HM 

 
Dit is exclusief 10 leden van de Gewestelijke selectie junioren B (voorheen RTC-
opleidingsploeg) en 12 leden van het KNSB Talent Team Zuidwest (voorheen RTC-selectie) 
maar veelal wel de sporters uit de diverse talentgroepen.  
 
 
Gewestelijke selectieploeg/talentenploeg 
 
Een punt van zorg was, en is nog steeds, ook het budget dat voor de gewestelijke ploeg 
beschikbaar is. Dit budget is voornamelijk opgebouwd uit de financiële bijdrage van de 
ouders en een heel beperkte bijdrage vanuit de sponsorcommissie van het gewest. Zo waren 
er bijvoorbeeld geen financiële middelen beschikbaar om voor de ploegleden een nieuw 
schaatskledingpakket aan te schaffen. Met hulp van de kledingcommissie van het KTT-ZW 
konden alle selectieleden wel worden voorzien van een volledig kledingpakket. Voor het 
operationele beheer van de kleding, zoals uitgifte, inname en beheren van de voorraad, 
waren enkele ouders van selectieleden bereid gevonden deze taak op zich te nemen 
Inmiddels wordt er wel aan een nieuw kledingpakket voor de opleidingsteams gewerkt.  
Gerard Snel (vz. Sponsorcommissie) heeft hierin het voortouw genomen. Het plan is dat het 
gewest de aanschaf voorfinanciert, en de ouders een jaarlijks bijdrage betalen van 1/3 van 
het aanschafbedrag.  De inkoop zal bij Dave van Dam Sport plaatsvinden en Dave sponsort 
bovendien met een logovermelding.  
. 
Omdat gedurende de zomer van 2020 de door de overheid voorgeschreven maatregelen ter 
bestrijding van de coronapandemie voor sporters t/m 17 jaar iets minder beperkt waren dan 
voor sporters in de leeftijdscategorie 18+, kon er gedurende de zomermaanden min of meer 
normaal getraind worden ter voorbereiding op het winterseizoen. 
 
Met ingang van 1 mei 2020 ging de gewestelijke selectieploeg/opleidingsploeg van start in 
de volgende samenstelling: 
 
Opleidingsploeg Gewestelijke Selectie seizoen 2020-2021:  
 
Sebastiaan Oranje, Bram van Schie en Frank Hermans 
Fysiotherapeut: vacant 
 
  



Algemene Gewestelijke Vergadering KNSB Gewest Zuid-Holland 2021 26 
 

Nr. Cat. Rel.nr. Naam Afkomstig van schaatsvereniging 
1.  DB1 10165898 Emma Noz Schaatsvereniging Lansingerland 
2.  DB1 10179522 Jillian Knook STV Lekstreek 
3.  DB1 10162179 Patricia Koot Warmondse IJsclub 
4.  DB2 10166003 Chloe Hoogendoorn IJsvereniging Woubrugge 
5.  DB2 10166657 Sophie Kraaijeveld IJsvereniging Woubrugge 
6.  DB2 10158399 Veerle van Koppen DKIJV 
7.  HB2 10162583 Max Bergsma HardrijVereniging Den Haag-Westland 
8.  HB2 10180167 Okke Mouwen Warmondse IJsclub 
9.  HB1 10206523 Thijs van Bostelen Vereniging IJssport Koudekerk aan de Rijn 
10.  HB1 10193090 Yoeri van Bostelen IJsclub Alkemade 

      
KNSB Talententeam ZW 2020-2021 
 
Trainers: Lieuwe Mulder, assistent-trainer Roxanne van Hemert 
 

Nr. Cat. Rel.nr. Naam Afkomstig van schaatsvereniging 
1.  DA1 10164185 Laura Qualm IJsclub Voorschoten 
2.  DA2 10166225 Anna Dijkers HardrijVereniging Den Haag-Westland 
3.  DA2 10165377 Lianne Koetsier De Gouwe Streek 
4.  DA2 10157443 Sacha van der Weide STV Lekstreek 
5.  DN1 10166229 Eline van Voorden HardrijVereniging Den Haag-Westland 
6.  HA2 10163469 Daan Spruit STC De Rijnstreek 
7.  HA1 10171235 Jelle Rieff DKIJV 
8.  HA1 10165969 Pim Stuy STV Lekstreek 
9.  HA2 10162543 Niels d' Huy HardrijVereniging Den Haag-Westland 
10.  HA2 10163649 Stan Springer Vereniging IJssport Leiderdorp 
11.  HN1 10163993 Armand Broos HardrijVereniging Den Haag-Westland 
12.  HN2 10162153 Jesse Stam STV Lekstreek 

 
 
Wedstrijdorganisatie 
 
Wegens de coronamaatregelen konden er op 10 en 11 oktober nog schaatswedstrijden 
gereden worden, zij het met veel beperkende aanpassingen zoals: geen publiek en geen 
roepende coaches langs de baan. Maar vanaf 15 oktober konden er wegens de door de 
overheid afgekondigde verscherpte maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie 
geen formele wedstrijden meer georganiseerd worden. Daartoe hadden het NOC/NSF en de 
KNSB een protocol vastgesteld. Dit protocol hield o.a. in dat het gehele formele 
wedstrijdprogramma voor junioren werd geschrapt; zowel op De Uithof als ook de regionale 
en landelijke wedstrijden. Ook kon een geplande YF ijs-trainingsdag op De Uithof om deze 
reden niet doorgaan.  

Wel konden schaatstrainingen onder bepaalde voorwaarden doorgang vinden. 
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Toen er even sprake leek van een NK-junioren, mocht een kleine groep talenten, waaronder 
de gewestelijke selectieleden in het voorjaar een enkele trainingswedstrijd rijden - met zeer 
beperkte jury en zonder officiële tijdregistratie. 
 
Een woord van dank aan de baancommissie voor de enorme inzet en werk om de trainingen 
en trainingswedstrijden onder de vele beperkende maatregelen toch doorgang te kunnen 
laten vinden, is hier zeker op z’n plaats.  

 
De Gewestelijke Technische Commissie 
 
De GTC heeft het afgelopen seizoen in de volgende samenstelling gefunctioneerd:  
Cees van Hemert (voorzitter), Walter Hoppenbrouwer (budgetbewaker), Frank Pak, Krijn 
Jongejan en Willem-Jan Molleman. Hierbij aangetekend dat Willem-Jan Molleman binnen de 
GTC de belangen van de YF-rijders behartigt. Willem Jan is ook nauw betrokken bij de 
ontwikkeling rond de regionale talentgroepen. De rol van secretaris is vacant (deze rol wordt 
momenteel door de voorzitter en Krijn Jongejan waargenomen). 
 
 
Gewestelijke selectieploeg/opleidingsploeg seizoen 2021-2022 
 
Voor de selectie van de leden van de gewestelijke selectie, zijn er aan het einde van seizoen 
2020-2021 een aantal schaats(st)ers met YF-faciliteiten uitgenodigd om een proeftraining te 
volgen o.l.v. de trainers van de gewestelijke selectieploeg/opleidingsploeg. Uit deze 
kandidaten zijn, ook na overleg met de kartrekkers van de talentgroepen, uiteindelijk 7 
schaats(st)ers junioren B toegevoegd aan de gewestelijke selectieploeg/opleidingsploeg voor 
het seizoen 2021-2022. De ploeg bestond hiermede uit 12 leden, allen in de categorie 
junioren B.  
 
Voor de selectie van de leden van de gewestelijke selectie, zijn er aan het einde van seizoen 
2020-2021 een aantal schaats(st)ers met YF-faciliteiten uitgenodigd om een proeftraining te 
volgen o.l.v. de trainers van de gewestelijke selectieploeg/opleidingsploeg. Uit deze 
kandidaten zijn, ook na overleg met de kartrekkers van de talentgroepen, uiteindelijk 7 
schaats(st)ers junioren B toegevoegd aan de gewestelijke selectieploeg/opleidingsploeg voor 
het seizoen 2021-2022.  
 
Voor het seizoen 2021-2022 zijn de selecties (voorheen RTC-selecties) als volgt 
samengesteld: 
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Gewestelijke selectieploeg junioren B 2021-2022:  
 
Ramon Duivenvoorde, Frank Hermans, Sebastiaan Oranje 
Fysiotherapeut: vacant 
 
Nr. Cat. Rel.nr. Naam Vereniging Opm. 
1 DB1 10157585 Amber van der Meijden HardrijVereniging Den Haag-

Westland 
In-Line 

2 DB1 10198327 Elanne de Vries Schaatsvereniging Rotterdam In-Line 
3 DB1 10166004 Lieke Hoogendoorn IJsvereniging Woubrugge  
4 DB1 10198029 Milou de Lange IJsclub Otweg In-Line 
5 DB2 10165898 Emma Noz Schaatsvereniging Lansingerland In-Line 
6 DB2 10179522 Jillian Knook STV Lekstreek  
7 DB2 10162179 Patricia Koot Warmondse IJsclub In-Line 
8 HB1 10201955 Mathijs Molenaar De Gouwe Streek In-Line 
9 HB1 10166296 Tygo Kompier Vereniging IJssport Koudekerk aan 

de Rijn 
 

10 HB2 10179670 Michiel de Groot Schaatsvereniging Lansingerland  
11 HB2 10206523 Thijs van Bostelen Vereniging IJssport Koudekerk aan 

de Rijn 
 

12 HB2 10193090 Yoeri van Bostelen IJsclub Alkemade  
 
Hierbij wordt aangetekend dat 5 selectieleden ook lid zijn van het KNSB Talent Team 
Zuidwest Inline o.l.v. Bauke Wiersma. Dit betekent o.a. dat het overleg en communicatie 
tussen de hoofdtrainer van de gewestelijke selectie Langebaan en de trainer-coach van het 
Talentteam Inline goed op orde moet zijn om de belangen van de sporters die in beide 
disciplines actief zijn goed te behartigen. Zowel de GTC-Inline en de GTC-LB moeten hierin 
een coördinerende rol spelen. 
 
KNSB Talententeam Zuidwest 2021-2022 
 
Trainers: Lieuwe Mulder; assistent-trainer Roxanne van Hemert, Sebastiaan Oranje 
 

Nr. Cat. Rel.nr. Naam Vereniging 
1 DA1 10166003 Chloe Hoogendoorn IJsvereniging Woubrugge 
2 DA1 10166657 Sophie Kraaijeveld IJsvereniging Woubrugge 
3 DA1 10158399 Veerle van Koppen DKIJV 
4 DN1 10157443 Sacha van der Weide STV Lekstreek 
5 DN2 10166229 Eline van Voorden HardrijVereniging Den Haag-Westland 
6 HA1 10162583 Max Bergsma HardrijVereniging Den Haag-Westland 
7 HA1 10180167 Okke Mouwen Warmondse IJsclub 
8 HA2 10165420 Colin Duivenvoorden IJsvereniging Woubrugge 
9 HA2 10171235 Jelle Rieff DKIJV 
10 HA2 10165969 Pim Stuy STV Lekstreek 
11 HN1 10163469 Daan Spruit STC De Rijnstreek 
12 HN1 10162543 Niels d' Huy HardrijVereniging Den Haag-Westland 
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Jaarverslag GTC Marathon 
 

 
 
Verloop seizoen 2020-2021 
 
Prijzenregen bij spetterende start Oomssport Marathon Cup 
 
Op zaterdagavond 10 oktober 2020 was het zover: de eerste marathon van het 
schaatsseizoen stond op de agenda. Het leek wel een veld met renpaarden die voor het 
eerst de renbaan mochten betreden. Hoewel hier en daar de twijfel toesloeg en er luid 
geroepen werd: “Ik heb niet zoveel gedaan deze zomer” (terwijl je elkaar geregeld op de 
fiets tegenkwam), om vervolgens verdacht hoog te eindigen in de eindklassering. Dit was dus 
duidelijk een tactiek om de tegenstanders zand in de ogen te strooien.  
 
Ondanks de coronamaatregelen, had de organisatie het weer dik voor elkaar! De 
wedstrijden waren weliswaar zonder publiek, wat voor sommige ouders even wennen was, 
omdat ze hun kinderen niet konden zien strijden op het ijs. Helaas moest iedereen zich in 
deze tijd een beetje aanpassen, en daar deed over het algemeen ook niemand moeilijk over.  
 
Ook was dit jaar de trouwe hoofdsponsor Oomssport weer van de partij om de gehele 
competitie te sponsoren, waarmee zij de eerste vijf in alle klassementen hebben mogen 
verblijden met een tegoedbon. Ook was dit jaar Van Koppen Arbeidsrecht (VKA) voor het 
tweede jaar van de partij als sponsor, zij sponseren bij startgroep 1, 2 en 3 de sprintpremie. 
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Figuur 1 Janneke van Koppen (VKA) reikt sprintpremie uit 
 
Nachtkaars 
 
Helaas was dit tevens ook de laatste wedstrijdavond van het seizoen. De pandemie sloeg in 
alle hevigheid toe. Zelfs trainen in pelotons was verbonden geworden. Een klein geluk in 
Zuid-Holland was dat De Uithof wel open is gebleven. De landelijke rijders hebben in het 
geheel geen wedstrijden gereden. Hoewel de bond intensief met NOC-NSF in gesprek is 
geweest, liep dit op niets uit en bleven schaatswedstrijden en -trainingen alleen voor een 
selecte groep schaatsers mogelijk. De commissie heeft tot het laatste moment hoop 
gehouden op versoepeling van de maatregelen. Regelmatig werd ruim voor de 
persconferenties van de ministers een vergadering gehouden, om gesteld te staan voor een 
snelle herstart van de activiteiten voor de baancompetitie. Het mocht niet baten en 
uiteindelijk doofde het seizoen als een nachtkaar. 
 
Hopen op betere tijden. 
 
Namens de GTC Marathon, 
Giel Verhoog, Gert van der Weele, Jan Dirk Corts, Floriaan Alfrink  
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Jaarverslag GTC Shorttrack 
 

 
Lara haar laatste ereronde op De Uithof 
 
 
Overlijden Lara van Ruijven 28-12-1992 – 10-06-2020 
 
Vol ongeloof kreeg Bert van Lobenstein een WhatsApp bericht op 10 juni 2020 18:51 uur van 
Lara haar vader met alleen een foto. Een foto die door de aangebrachte data op 
onmiskenbare wijze aangaf dat onze grote kampioene de strijd verloren had. Voor haar 
afscheidsdienst heeft Lara nog eenmaal haar laatste ronde op De Uithof gereden, de baan 
waar ze haar carrière als pupil is gestart. Bert is op de besloten afscheidsdienst geweest. Na 
de afscheidsdienst is Lara in Naaldwijk in een nog kleiner gezelschap begraven. 
 

Covid-19 

De voorbereiding op en het winterseizoen 20-21 werd vooral beheerst door de strenge 
Covid-19 maatregelen. Dit ging met ups en downs. In mei waren de regels zeer streng. 
Daarna volgde een zomerperiode waarin er, na versoepelingen, vanaf juli kon worden 
getraind op het ijs in Zoetermeer. De start van het winterseizoen begon met allerlei 
maatregelen met uiteindelijk sluiting van alle binnenlocaties in december. 

Zomer 2020 

Met ingang van mei-juni was het uiteindelijk mogelijk om bij de Wollebrand, Trias en het 
clubhuis van YVZ met een deel van de opleidingsgroep te trainen. Bij de clubs werden de 
voorbereidingsactiviteiten deels of helemaal niet opgestart.  
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Zomerijs 2020 
 
Vanaf begin juli 2020 maakte de Covid-19 maatregelen het mogelijk om zomerijs af te 
nemen. Het GTC Shorttrack heeft twee uren op woensdag afgenomen. Eén voor de 
opleidingsgroep en één voor clubrijders. Beide uren waren goed bezet en de trainingen 
werden verzorgd door trainster Fabiola van Asselt-Ernst. 
 
In Dordrecht is een 2e zomerijs uur afgenomen voor alleen de opleidingsgroep. Op dit uur 
trainden onze opleidingsgroep rijders gezamenlijk met de rijders van het Gewest Utrecht/NH 
onder de hoede van trainer Bas van Weerden. 
 
Winterperiode 20-21 
 
Na een frisse start van het winterseizoen met beperkte maatregelen zorgde de extra 
maatregelen van december 2020 er voor dat binnensport niet meer mogelijk was.  

Shorttrack werd hierdoor in ons Gewest onmogelijk voor zowel de clubs als de 
opleidingsgroep, alleen het KTT mocht blijven trainen op de binnenlocatie Dordrecht.  

Gelukkig konden de rijders van de opleidingsgroep toch blijven trainen, zij het langebaan 
trainingen, op de 400m baan en voor velen met een lagere frequentie door overlap van de 
uren met al reguliere 400m trainingen en de beperkte ruimte op de baan. Af en toe werd 
een LB trainingswedstrijd gehouden. 
 
Door de maatregelen en aanvullende KNSB maatregelen was het niet mogelijk om mee te 
trainen met het KTT. We hopen aankomend seizoen op een betere start. 
 
Er is opnieuw een brede opleidingsgroep aangehouden ruim 20 rijders. Hiervoor zij de 
techniekgroep en opleidingsgroep samengesmolten. Dit is nodig vanwege de hoge kosten in 
het shorttrack veroorzaakt door de hoge ijs huur. 
 
In Dordrecht werd op 7 september de RABO Talentendagen gehouden waaraan de 
meerderheid van de opleidingsgroep hebben deelgenomen. Ook bij de tweede dag in mei 
(seizoen 21-22) op De Uithof was de opkomst ondanks de Covid-19 maatregelen zeer goed. 
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Rabo Talentdagen, mei 2020 op De Uithof 

 
Trainersopleiding 
 
Een aantal trainers en (ex)rijders zijn bezig met de ST3 opleiding. Een goede 2e trainer voor 
de opleidingsgroep staat hoog op de verlanglijst van het GTC Shorttrack. Door in 
stageplaatsen te voorzien kan de rijder ervaring opdoen en kan het GTC shorttrack een 
indruk van de aankomend trainers krijgen. 
 
Transpondersysteem 
 
De KNSB gaat per regio (regiocompetitie) een transpondersysteem beschikbaar stellen 
waardoor ook in het shorttrack elektronische tijdwaarneming gebruikt kan gaan worden. 
Binnen de regio kan vervolgens het systeem gebruikt worden voor trainingstijden van de 
opleidingsgroepen of losse toernooien. 
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Veiligheid 
 

Goed nieuws t.a.v. de veiligheid. De nieuwe 
baanbeschermingskussens zijn op 11 november 2020 
door leverancier Sidijk in Den Haag afgeleverd. Het 
betreft vooralsnog alleen de verplichte crashzone 
van 40cm. Om de baan volledig te laten voldoen is 
nog een aanvulling van 60cm nodig. Hiervoor wordt 
nog naar geld gezocht. 
 
De trainingsset is tot stand gekomen door gelden uit 
een gereserveerd potje van HVHW en is aangevuld 
door Healthy Team.  
 
HVHW en DKIJV hebben zorggedragen voor de 
aanschaf van de nieuwe karren om de kussens te 
vervoeren van de opslag naar het ijs. Deze zijn tegen 
kostprijs geleverd door Gove Aluminiumspecialist uit 
Nootdorp. 

 
 
Gewestelijke rijders in selecties 
 
NTS 
 
Vier Zuid-Hollandse shorttrackers maken deel uit van de NTS-selectie van bondscoach Jeroen 
Otter. Dit zijn: Yara van Kerkhof (YVZ), Dylan Hoogerwerf (HVHW), Georgie Dalrymple 
(HVHW). Nieuw opgenomen per mei 2021 Kay Huisman (HVHW). 
 
KTT 
 
Zuidwest: 
Ingestroomd: Jacob Ouweneel (IHCL), Kiek Straathof (IHCL) en Valerie Aarts (IHCL).  
Gestopt: Sara van Zuijlen (DKIJV), Tijn Leijgraaf (IHCL). 
 
Midden: 
Verlaten door opname in NTS: Kay Huisman (HVHW). 
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Kay Huisman op kop is opgenomen in de Nationale Training Selectie (NTS).  
 
 
Opleidingsgroep: 
 
Onderstaande rijders maakte in het seizoen 2020-2021 deel uit van de opleidingsgroep: 
 
Valerie Aarts (IHCL) Boet Groenewegen (HVHW) Zeb Olsthoorn (HVHW) 
Bryant Boogert (YA) Lars de Groot (YVZ) Jacob Ouweneel (IHCL) 
Junior de Blois (IHCL) Iris Kleiweg (DKIJV) Maarten Pennings (IHCL) 
Louisa Loman (DKIJV) Nina Loman (DKIJV) Birgit Radt (DKIJV)  
Stan de Graaf (IHCL) Lieke Speijers (YVZ) Julie van Santen (IHCL) 
Sarp Visser (IHCL) Kiek Straathof (IHCL) bij 

SkateUnited 
Pom Straathof (IHCL) 

Timo Valentijn (IHCL) Blanche Cardinal Tremblay 
(HVHW) 

Juul van der Zwaan (IHCL) 

 
Per mei 2021 nieuw toegevoegd aan de opleidingsgroep zijn: Marit Damen (STB), Lisa den 
Hartog (YVZ), Mika Salomonsson (HVHW) Stian van Etten (DKIJV), Valentijn Wilhelm (YVZ) en 
Tamar Koolwijk (DKIJV), Ief Straathof (IHCL), Joris Toornvliet (IHCL). 
 
De GTC Shorttrack heeft haar doelstelling in het aanleveren van rijders aan het KTT gehaald. 
Drie rijders uit de opleidingsgroep zijn doorgestroomd. 
 
Overgegaan per mei 2021 naar het KTT zijn: Kiek Straathof, Jacob Ouweneel en Valerie Aarts. 
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Wedstrijden en resultaten 
 
Covid-19 zorgde er ook voor dat er een streep door het gehele wedstrijdseizoen werd gezet. 
Alleen deelnemers aan het zomerkamp in Oberstdorf, de Hutspotcup in Leiden en de 
National League Ned. in Heerenveen hebben aan het begin van seizoen wedstrijdtijden 
kunnen neerzetten. Alle wedstrijden zoals de KNSB-Cup, Regiocompetitie, StarClass en losse 
toernooien zijn afgelast. Enkel sporters met de status topsport (NTS en KTT’s) hebben 
beperkt een aantal wedstrijden kunnen rijden. Voor de Senioren werden er o.a. de NK, EK en 
WK wedstrijden gehouden. Dylan Hoogerwerf werd Nederlands Kampioen bij de senioren. 
Dylan verdiende hiermee een EK ticket voor individuele deelname en pakte het goud met 
het mannen relayteam. Georgie Dalrymple behaalde het zilver met het dames relayteam 
tijdens het EK. OP het WK pakte Yara van Kerkhof het goud met dames relayteam. 
 
ISU World Short Track Championships 2021 - Dordrecht (NED) 
 

Yara van Kerkhof Relay Dames 3000m Goud 
 
Dylan Hoogerwerf (HVHW) bereikte op de 500m de A-finale maar greep met een 4e plek net 
naast het podium. Ook in de superfinale over 3000m greep hij net naast de prijzen.  
 
ISU European Short Track Championships 2021 - Gdansk (Polen) 
 

Dylan Hoogerwerf (HVHW) Relay Heren 5000m Goud 
Georgie Dalrymple (HVHW) Relay Dames 3000m Zilver  

     
 
 

 
       EK Shorttrack 2021 met in het midden Dylan Hoogerwerf (HVHW) 
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EK Shorttrack 2021 met in het midden Georgie Dalrymple (HVHW) 

 
Nederlandse Kampioenschappen Shorttrack 2021 senioren 
 

Dylan Hoogerwerf (HVHW) 1e heren senioren 
 

 
Foto: Soenar Chamid / Schaatsen.nl Dylan Hoogerwerf Nederlands Kampioen. 
 
KNSB-competitie Heerenveen 
 

Angel Daleman (IHCL) 1e dames B-divisie 
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Jaarverslag GTC Inline-skaten 
 

 
 
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 vraag gestuurd). 
 
Er zijn, normaliter, in ons gewest een aantal competities actief. De organiserende 
commissies organiseren de wedstrijden zelfstandig. Sommige wedstrijden van deze 
competities vinden geografisch gezien in een ander gewest plaats.  
 
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. 
 
Er zijn momenteel drie trainingsgroepen die door de GTC georganiseerd worden. Hiermee 
hebben wij het skeeleren ingericht volgens het model van de KNSB. Zie hiervoor de 
opleidingspiramide. We hebben in het gewest twee talentengroepen en de gewestelijke 
opleidingsgroep. Deze laatste was dit jaar nieuw. We zijn blij dat we voor alle groepen een 
team goede trainers hebben staan. Naast de drie genoemde groepen is er ook het KNSB 
talent-team. Deze heeft een zelfstandige organisatie.  
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In 2021 was de doorstart van de skeelercup onze zorg. Hiervoor traden Edwin en Ingeborg 
Verkerk naar voren. Zij hebben, met de commissie, de kar van de skeelercup dit jaar 
getrokken.  
 
Voor 2022 zal het onze ambitie moeten zijn om de basis in het gewest op orde te houden, 
dat zijn de talent en opleidingsgroep, de skeelercup en de jeugdskeelercup.  
 
Bezetting 
 
Voorzitter:      vacant 
Secretaris:      Hidde Schouten 
Budgetbeheerder:     Maria de Bont 
Coördinator talent en opleidingsgroep:  Maria de Bont 
Lid:       Peter Brinkers 
Lid:      vacant 
 
Graag zien wij uitbreiding van de commissie. Vele handen maken immers licht werk. Wij 
kijken vooral uit naar een voorzitter/voorzitster. Voor een voorzitter zou het fijn zijn als deze 
her en der wat ervaring heeft in het skeeleren op landelijk niveau, hetzij als deelnemer of als 
ouder van. 
 
Ook bij de skeelercup-organisatie was de bezetting vrij smal en zou het fijn zijn als we deze 
konden uitbreiden. 
 
Skeelercup 
 
De Skeelercup organiseert een marathoncompetitie voor de categorieën dames en heren 
Junioren B tot en met Masters. Ondanks Corona, een wijziging in de organisatie, beperkte 
beschikbaarheid van wielerbanen en beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers is het gelukt 
om 5 marathons te organiseren. 
Organisatorisch is het niet mogelijk om in zo’n korte voorbereidingstijd een wegparkoers te 
organiseren. Alle wedstrijden zijn verreden op wielerparcoursen. 

Winnaars 
 
https://www.skeelercup.nl/index.php/klassementen/ 
 
Categorie 1e plaats 2e plaats 3e plaats 
DJA-DJB Nike Aardewijn Jennifer van Leeuwen Amber van der Meijden 
Dames Masters Yvonne Kuin Carla van Zandvliet Gitte Kloek 
Dames Senioren Hilde Houtzager Nerena van Vuuren Nathalie Jansen 
HJA-HJB Ruben Verkerk Tiemen Haaring Midas Harteveld 
Masters 40 Robert Wierts Wouter Jan Kleinlugtenbelt Gem Wender 
Masters 50 René de Klein Wim Kwakkel Chris Kools 
Masters 60 Martin Stolze Maarten Berrevoets Mark Peters 
Heren Senioren Leon Wenteler Stephan van den Nieuwendijk Jelmer de Hoop 
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Deelnamestatistieken 
 

Datum Plaats DJA/B DMA DSA HJA/B M40 M50 M60 HSA Totaal 
11-7-2021 Honselersdijk 4 3 4 2 10 9 5 3 40 
18-7-2021 Gouda 3 5 6 4 10 11 8 7 54 
29-8-2021 Alphen a/d Rijn 2 3 9 4 8 10 10 3 49 
12-9-2021 Den Haag 1 3 8 4 8 7 4 4 39 
18-9-2021 Zwanenburg 1 3 11 6 12 11 5 7 56 

 Totaal 11 17 38 20 48 48 32 24 238 
           

Gemiddeld per wedstrijd 2,2 3,4 7,6 4 9,6 9,6 6,4 4,8 47,6 
 
Opmerkelijk 
 
Deelnemers komen uit heel Nederland, maar ook 2 deelnemers uit Duitsland en 4 
deelnemers uit België. Het is erg moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden, welke ook 
inhoudelijke kennis hebben. Grootste probleem hierbij zijn scheidsrechter en deskundige 
voor de tijdwaarneming. 
 
JeugdSkeelercup 
 
De Oomssport Jeugdskeelercup heeft het dit jaar, toen het weer mocht, vier wedstrijden 
georganiseerd. De deelname is gegroeid ten opzichte van verleden jaren.  
   

Honselersdijk 80 
Warmond 87 
Ammerstol 69 
Zoeterwoude 76 

           
Totaal hebben er 136 deelnemers meegedaan, Sommige rijders met 1 wedstrijd, andere met 
de gehele competitie. Ook deden er twee rijders uit België mee. 
 
Zuid-Hollands kampioenschap 
 

Dit hebben en zullen we niet kunnen organiseren vanwege de corona-perikelen. 

 
Talentengroepen 
 
Er zijn talentgroepen met samen 29 talenten van pupil 1 t/m junior A.  
Eén groep met trainers Jeroen Splinter, Patrick van Hal, de andere groep met Sebastiaan van 
Leeuwen en Patrick van Hal. De kadetten en junioren hebben meegedaan aan de landelijke 
wedstrijden en NK ’s baan en weg, ook aan het NK Marathon in Rotterdam. 
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Opleidingsgroep Inline Gewest Zuid Holland 
 
Dit is het eerste jaar van de gewestelijke opleidingsploeg. De gewestelijke opleidingsploeg 
bestaat uit 11 deelnemers van kadet t/m senior. Onder begeleiding van de trainers: Eva van 
Til en Matthijs Janssen. De deelnemers hebben deelgenomen aan de landelijke wedstrijden 
en de NK ‘s baan/weg en marathon. Er zijn tijdens de NK weg, baan en marathon (totaal 68 
medailles te verdienen) 15 medailles meegenomen door de opleidingsploeg. NK-
podiumplekken waren er voor: Sem Spruit, Sem van Beek, Stan de Graaf, Kai-Arne Ottenhof, 
Junior de Blois. 
 
KNSB Talent Team Zuidwest (voorheen RTC) 
 
Het KNSB Talent Team Zuidwest bestaat uit 15 deelnemers onder leiding van Bauke Wiersma 
en assistent Olin Verhoog. De deelnemers hebben deelgenomen aan de landelijke 
wedstrijden en de NK ‘s baan/weg en marathon. NK-podiumplekken waren er voor: Angel 
Daleman, Patricia Koot, Amber van der Meijden, Elena de Vries, Jeremy Brinkers, Mathijs 
Molenaar. 
 
Overige medailles 
 
Naast de genoemde medaillewinnaars uit de diverse ploegen hebben ook Lieke van Ooij, 
Gitte Kloek en Teun Schouten zich naar een podiumplek gereden op een NK. 

 
Opleidingen 
 

Er is vanuit de diverse organisaties behoefte aan goed opgeleide trainers en juryleden. Denk 
hierbij aan (basis-)jury, scheidsrechter en systeembeheer voor de diverse 
wedstrijdorganisaties.  

Vanuit de verenigingen blijven we behoefte zien aan een SL2 opleiding.  

Als vervolg op de succesvolle ST3 opleiding van afgelopen seizoen zouden we graag willen 
kijken of we de huidige ST3 trainers een SC4 opleiding kunnen laten volgen. 

De nieuwe opzet van de KNSB geeft deelnemers veel flexibiliteit. Dat is een groot voordeel. 
Daarbij willen we toch ook proberen om alle deelnemers uit ons gewest gezamenlijk en 
tegelijkertijd te laten deelnemen om het groepsgevoel te bevorderen. 

 

Wedstrijdpiste Rotterdam en NK 
 

In Rotterdam is dit jaar een westrijdpiste in gebruik genomen door Schaats- en Inline 
Lansingerland en de SchaatsVereniging Rotterdam (SIL & SVR). Wij verwachten dat dit een 
grote impuls voor het inlinen zal geven aan deze verenigingen en daarmee ook in het 
gewest. Dit jaar was het KNSB NK Weg, marathon en sprint in Rotterdam. 
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Jaarverslag GTC Jeugdschaatsen 
 

 
 
 
Samenstelling GTC Jeugdschaatsen 
 
Paul Kok verzorgt de financiën voor de GTC Jeugdschaatsen. 
Jochem van Os is niet meer beschikbaar. 
 

Naam Taak Vereniging E-mail Telefoon 
Leon van Bohemen Voorz. DKIJV leon.vanbohemen@dkijv.nl 06-

54260821 
Paul Kok Penn. YVZ paulkok@usa.net  06-

48132194 
Judith te Dorsthorst Lid Woubrugge fam.te.dorsthorst@casema.nl 06-

25116260 
Liesbeth Prinssen Lid HVHW jc@hvhw.nl 06-

53721123 
Tom Wigman Lid IJA  jeugdschaatsen@ija.nu 06-

22366707 
Gerrit de Koster Lid STV Lekstreek voorzitter.jeugd@stvlekstreek.nl  06 

12967892 
Cees Jan Geluk Lid SIL  jeugdcommissie@schaatseninline

lansingerland.nl 
06-
16554979 
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De GTC-jeugdschaatsen maakt onderdeel uit van de gewestelijke structuur en faciliteert daar 
waar mogelijk jeugdschaats issues die het verenigingsniveau te boven gaan. Het zijn een 
aantal concrete evenementen en activiteiten, maar we onderhouden ook contacten met de 
Baancommissie, het gewestelijk bestuur, de bond en met andere disciplines. 
 
De commissie heeft tot doel om 2x per jaar bij elkaar, maar dat is dit jaar (helaas) niet 
gelukt. Met de samenstelling van de commissie proberen we het hele gewest te 
vertegenwoordigen. Daarbij gebied de eerlijkheid te vermelden dat de verenigingen zich 
(actief) laten groeperen ‘rondom de ijsbaan’ waar men actief is. De onderlinge 
communicatie en afstemming op ‘baan niveau’ is intensiever dan ooit. 
 
De vrijwilligers hebben de handen vol om alle uitdagingen op de eigen baan doorgang te 
laten vinden. Er vindt weinig uitwisseling plaats tussen de ijsbanen onderling over reguliere 
zaken. 
 
Doelstellingen  
 
De GTC Jeugdschaatsen faciliteert jeugdschaats zaken/evenementen, die het 
verenigingsniveau te boven gaan. We trachten daarbij alle banen en regio’s te 
vertegenwoordigen. Het uiteindelijke (hogere) doel is om met alle verenigingen tezamen, 
zoveel mogelijk kinderen met de schaatssport kennis te laten maken. Deze doelstelling lijkt 
voorzichtig aan te lukken. 
 
Corona 
 
De afgelopen winter (2020 - 2021) stond volledig in het teken van de corona beperkingen. 
Er waren nog slechts enkele ijsbanen in Nederland open. In Zuid-Holland zijn de banen 
Leiden, Dordrecht en Zoetermeer in die periode gesloten. De Uithof is uiteindelijk wel de 
hele winter open geweest, en er zijn verenigingen uitgeweken naar Utrecht en Breda. 
Maar ook op De Uithof hebben we zeer veel moeten improviseren, en hebben we veel 
gevraagd van leden en ouders van leden. Dit verslag is dan ook voornamelijk een 
‘kwalitatief’, en niet zo zeer kwantitatief, om aan te geven hoe we door dit coronajaar zijn 
gerold. Hopelijk kunnen we het nieuwe seizoen (2021 – 2022) weer een normaal seizoen 
aanbieden. Daarna is het pas zinvol om een ‘kwantitatieve’ balans op te maken. 
 
Hieronder een paar impressies 
 
Dordrecht moest sluiten, IJA kan nog in Breda schaatsen 
 
Na veel tijd te hebben gestoken in de nodige protocollen en procedures, zijn we het seizoen 
in Dordrecht en Breda vol goede moet begonnen. Het contact met de ijsbanen liep voor en 
tijdens het seizoen goed en bij eventuele aanpassingen waren we instaat om snel te 
schakelen. Halverwege december sloot de ijsbaan in Dordrecht zijn deuren en konden we 
hier niet langer schaatsen, op de ijsbaan in Breda kon wel doorgetraind worden. Vanaf dit 
moment is wel het busvervoer naar Breda stopgezet. Gelukkig konden we rekenen op de 
inzet van de ouders en hebben zij het vervoer voor eigen rekening genomen, de trainingen 
bleven goed bezocht.  



Algemene Gewestelijke Vergadering KNSB Gewest Zuid-Holland 2021 44 
 

 
Een aantal evenementen hebben we helaas niet kunnen organiseren als gebruikelijk of 
helemaal niet kunnen organiseren, continue hebben we gekeken naar wat wel en niet 
mogelijk was en hier zo goed mogelijk op geanticipeerd. Het natuurijs heeft veel 
enthousiaste nieuwe leden getrokken en ik verwacht dat dit aantal komend seizoen nog 
verder doorgroeit. Mensen twijfelen nu wellicht nog over de corona situatie.  
 
Momenteel zijn we bezig met het rondmaken van de cijfers, besloten is dat de ouders een 
compensatie krijgen.    
 
Dordrecht moest sluiten, STV Lekstreek wijkt uit naar Utrecht 
 
Na de lockdown in december zijn we met alle kinderen op zaterdag uitgeweken van 
Dordrecht naar Utrecht en hebben daar het seizoen afgemaakt. Uiteindelijk hebben we dit 
jaar meer getraind dan gepland. Het verschil was wel dat we met het busvervoer zijn 
gestopt. Het bleek geen belemmering te zijn voor de ouders. De overgang ging moeiteloos. 
Voor ons was het even wennen dat we niet meer alleen op de baan waren. We zijn de 
baancommissie van de Vechtsebanen dan ook zeer dankbaar dat we zonder extra kosten 
mochten aanschuiven. Helaas konden de onderlinge wedstrijden en feestmiddagen dit jaar 
niet doorgaan. We hebben dat wel opgepakt door een spelletjesmiddag te organiseren, 
maar dan zonder ouders. Dat was nog voor de lockdown. Tot die periode had Optisport het 
in Dordrecht goed voor elkaar en hebben de kinderen weinig gemerkt van 
coronabeperkingen. 
 
De laatste training op 20 maart hebben we afgelast. In de Krimpenerwaard liep het op 
meerdere scholen uit de hand wat betreft de besmettingen. Op verzoek van de gemeente 
hebben we onze verantwoordelijkheid naar de andere verenigingen in Utrecht, en natuurlijk 
ook voor onze eigen kinderen en begeleiders, toen opgepakt. 
 
Onze trainingen op de dinsdagavond in Dordrecht zijn eveneens gestopt. Hiervoor hadden 
we geen alternatief op het ijs. Dat hebben we vervangen door wekelijkse droogtrainingen. 
 
De ouders krijgen nog een compensatie voor de mindere kosten die we hebben gemaakt 
omdat we minder konden bieden. 
 
In dat geweldige weekend met natuurijs hebben we geen training gegeven op de baan. Het 
zorgde er wel voor dat onze wachtlijst weer helemaal vol liep. Vermoedelijk moet weer een 
groep kinderen een jaartje wachten. Het aantal is net te klein om het rendabel te krijgen om 
een bus extra te laten rijden of een uur extra ijs te huren. 
 
Silverdome moest sluiten, YVZ wijkt uit naar Den Haag 
 
YVZ heeft van 26 september t/m 12 december jeugdschaatstrainingen verzorgd op de 
SilverDome. Dat waren 12 trainingen. Hoewel de ijshuur niet via de baancommissie liep 
heeft Ger Boelsma toch voor vervangend ijs gezorgd op De Uithof. Vanaf maandag 11 januari 
hebben we van 17.00 tot 18.00 nog 10 trainingen gegeven op de 400m-baan.  
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Van de ruim 30 abonnementhouders kwam ongeveer de helft iedere week naar de 
trainingen op De Uithof. Een stuk of 5 is om verschillende redenen niet naar De Uithof 
geweest (Coronamaatregelen, tijdstip kwam niet uit, geen vervoer) en de resterende 10 
sloeg nog al eens een week over.  
 
We zijn nog bezig met de rekensom om te kijken of compensatie mogelijk is. We hebben wel 
het volledige abonnementsgeld geïncasseerd. De SilverDome heeft de ijshuur vanaf half 
december niet in rekening gebracht en op De Uithof betaalden we €5 per deelnemer per 
keer.  
 
Tijdens de natuurijsperiode in februari hebben we een alternatieve mini-Elfstedentocht 
georganiseerd. 
 
Leiden moest sluiten, er was geen vervanging 
 
Het seizoen in Leiden begon hoopgevend. Net als bij de andere ijsbanen was er een strakke 
looproute gemaakt, was de kantine dicht en moesten ouders na het veters strikken de ijshal 
verlaten. Er is door de Stichting IJshal een nieuw schaatsrooster opgesteld, de jeugduren 
bleven bijna ongewijzigd. We begonnen het seizoen met 379 en 29 proeflessers, op het 
moment dat de deuren moesten sluiten stond de teller op 418 abonnementen en 4 
proeflessers. Door aanvragen bij het stimulatiefonds van de KNSB zijn er IJSTIJD tassen bij 
diverse verenigingen terecht gekomen. Daar werd zeer goed gebruik van gemaakt.  
We weten van één vereniging die ook op De Uithof jeugd heeft dat de tas daar het hele 
seizoen elke week gebruikt werd en dat daar nieuwe leden bij de vereniging zijn gekomen.  
Ook waren er diverse acties gepland om jeugd naar de ijsbaan te krijgen, deze werden mede 
vanuit het stimuleringsfonds gesteund. Helaas konden deze niet doorgaan. Er zijn geen 
wedstrijden gehouden afgelopen seizoen. Uit de voorjaarsvergadering van het district welke 
afgelopen week gehouden is, bleek dat verenigingen met een landijsbaan veel nieuwe leden 
hebben mogen verwelkomen, daarvan zijn er al heel wat doorgestroomd naar de 
skeelertrainingen. Er is goede hoop dat deze kinderen volgend seizoen meekomen naar de 
ijstraining. Er waren geen alternatieve uren op andere schaatsbanen.  
 
De Uithof kon openblijven, er is veel geïmproviseerd 
 
De verenigingen die op De Uithof jeugdschaatsen, zijn het coronajaar (relatief) goed zijn 
doorgekomen, ondanks dat de pupillenwedstrijdjes en de mini-Elfstedentocht niet zijn 
doorgegaan. 
 
We hebben uiteindelijk tot het einde van het seizoen de jeugdschaatslessen kunnen blijven 
aanbieden. Daarbij hebben we wel veel moeten improviseren, en anticiperen op de telkens 
wijzigende beperkingen. Dat was met name mogelijk doordat De Uithof als een buiten sport 
accommodatie is aangemerkt, en schaatsen als een individuele sport moest worden 
uitgevoerd. Wedstrijden, en dus ook de pupillen wedstrijdjes konden niet doorgaan. 
Voor kinderen tot 13 jaar (en dus ook voor het jeugdschaatsen) golden minder beperkingen.  
Publiek was niet toegestaan, het restaurant was dicht, en ouders moesten op het 
parkeerterrein wachten tot de les was afgelopen.  
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Dat was met name voor de jongste kinderen en hun ouders ‘een grote opgave’, en voor 
sommige ouders/kinderen ‘een brug te ver’. Het was (wekelijks) een opgave/uitdaging, om 
de kinderen, op een ‘corona verantwoorde wijze’ aan de ouders overgedragen te krijgen. 
Doordat het schaatsen voor veel kinderen één van de weinige activiteiten was die 
doorgingen was ondanks alle beperkingen de wekelijks opkomst erg goed te noemen. 
 
Corona en Mini-Elfstedentocht 
 
Voor het tweede jaar op rij, hebben we de mini-Elfstedentocht niet kunnen organiseren, een 
jaarlijkse traditie (eindejaarsfeest) waarnaar altijd erg wordt uitgekeken. We hopen komend 
jaar op 26 mrt 2022 deze traditie weer in ere te herstellen. 
 
Pupillencompetitie 
 
Om de jongste jeugd de mogelijkheid te geven een keer kennis te maken met het wedstrijd 
schaatsen, worden een 3-tal pupillen wedstrijdjes georganiseerd in achtereenvolgens de 
herfst- kerst en voorjaarsvakantie. Deze wedstrijdjes zijn met name bedoeld voor kinderen 
zonder licentie of wedstrijdervaring, om daar een aan te proeven. Ook deze wedstrijdjes zijn 
niet doorgegaan 
 
Opleiding SL2 en SB1 
 
De opleidingen zijn het afgelopen jaar door de KNSB online aangeboden. Dat is goed 
bevallen, en zal de komende jaren blijven. De rol van de GTC-jeugdschaatsen om dit te 
faciliteren is daarmee komen te vervallen.  
 
Natuurijsperiode 
 
De afgelopen winter hebben we eindelijk weer eens een korte maar mooie natuurijs periode 
gehad. Daar werd in heel Nederland massaal gebruik van gemaakt. De meeste verenigingen 
hebben na deze periode nog een instroom van nieuwe (jeugd)leden gezien. 
 
IJSTIJD! 
 
Met de KNSB hebben we veel tijd gestoken in het IJSTIJD programma. Aanpassingen was 
gewenst om de conversie naar de verenigingen te vergroten. Na het tweede jaar is besloten 
het landelijke karakter enigszins los te laten, en middelen (IJstijd-stimuleringsfonds) 
beschikbaar te stellen aan lokale wervingsinitiatieven van verenigingen, waarmee de 
conversie naar de verenigingen in ieder geval beter is gewaarborgd. Ondanks alle corona 
beperkingen is over deze aanpassing inde IJSTUIJD-formule positieve feedback ontvangen. 
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Toekomstige plannen 
 
Het ombuigen van een teruglopend jeugdleden aantal naar een groeiend aantal 
jeugdschaatsers is de grootste opgave waar we met zijn allen voor staan… 
 
De GTC ziet haar rol dan ook voornamelijk in het scheppen van de juiste randvoorwaarden 
en het wegnemen van barrières om het voor verenigingen makkelijker te maken om te 
groeien. Uiteindelijk is het een primaire taak van de verenigingen om dat te realiseren. 
 
Het seizoen 2020-2021 stond echter volledig in het teken van de coronacrisis. Zoals 
hierboven aangegeven heeft het op alle ijsbanen, en voor alle verenigingen impact gehad. 
Het is dan ook erg lastig om aan te geven wat de consequenties zijn voor de lange termijn 
doelstellingen. 
 
 
Aantallen jeugdschaatsers 
 

  Maart 2021 Maart 2020 Maart 2019 Maart 2018 
  abo prf tot abo prf tot abo prf tot abo prf tot 

Leiden 
MA3     40   

  
  

 445  
  
  

42   

  
  

451  
  
  

69   

  
460  

  

DI1    56 8 59   51   
DI2    87 1 73   82   
DI3    66   62   40   
WO1    48   53   51   
WO3        0       
WO4    65   79   77   
DO2    72 2 83   90   
Den Haag 
ZA 3 Woubrugge 12  

342 

15   

 365  

20   

  
 359  

  

12   

 255   

  Hoogmade 2      2   1   
  Gouda 43 5 63   67 5 64   
  SVR 23 6 29   20   20   
  HVHW 127 12 119 13 106 15 86 2 
  Otweg 30 4 27 3 27 1 26 1 
  Gouwestreek 26 2 47 1 46 2 40 3 
  SIL 49 1 41 7 43 3 34 5 
ZA 4 Pijnacker 86 11 

353 

95 6 

349   

95 4 
  

344  
  

72 9 

344  
  DKIJV 205 22 200 13 177 4 163 11 
  DVIJC 29  35   33   28   
  Nootdorp 0      28 3 22   
Zoetermeer 
 YVZ    37   37             
Dordrecht 
 IJA    96   

201  
100   

200  
100   

200   Lekstreek   105   100   100   
Breda 
 IJA    106   106 120   120       
              
TOTAAL      1503   1474   1259 
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Het kwantitatieve deel van deze analyse, hebben we over het afgelopen seizoen alleen voor 
De Uithof aangegeven. Deze cijfers zijn betrouwbaar, maar er moeten ook met alle 
eerdergenoemde kanttekeningen worden geïnterpreteerd. Pas aan het eind van het komend 
seizoen (2021-2022) weten we echt waar we staan, maar voorlopig lijkt de eerder ingezette 
stijgende lijn van het aantal jeugdschaatsers zich door te zetten 
 
Leon van Bohemen 
Voorzitter GTC Jeugdschaatsen 
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Jaarverslag GTC Schoonrijden 
 

Niet ontvangen. 
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Jaarverslag GTC Kunstrijden 
 

 
 
Zoals alle sporten hebben we rare seizoenen achter de rug door Covid-19. 
 
In juli 2020 mocht er weer geschaatst worden en gingen er gelukkig ook een aantal ijsbanen 
in Nederland open, waaronder in ons gewest de Sportboulevard in Dordrecht. Helaas was dit 
de enige baan in ons gewest die in de zomer openging. 
 
De trainingen werden hervat en men keek vol verwachting uit naar het aankomend seizoen 
en iedereen ging hard trainen om de kuren weer ingestudeerd te hebben. Helaas werden 
alle Junior Grand Prix wedstrijden door de ISU geannuleerd en later bleken ook de 
selectiewedstrijden in Nederland door de KNSB geannuleerd. Met als dieptepunt voor de 
sport opnieuw een lockdown in december. Snel werd duidelijk dat buitensporten wel 
werden toegestaan en gelukkig werd de funrink op De Uithof ook aangemerkt als 
buitenbaan. Mede dankzij de inzet van de baancommissie van De Uithof was het voor veel 
mensen mogelijk om toch door te trainen. 
 
In januari 2021 is het met hulp van de KNSB gelukt om de statushouders binnen het 
kunstrijden ijs aan te bieden in Dordrecht. Hoewel dit een overdekte baan is, werd dit 
mogelijk omdat het de status Topsportlocatie had gekregen. Tot aan de Challenge Cup heeft 
daar met behulp van de KNSB-ijs gelegen, hierna hebben de 2 Verenigingen Talent 
Ontwikkeling (VTO) het ijs afgenomen waardoor de statushouders de mogelijkheid hadden 
om door te trainen. 
 
Wedstrijdresultaten zijn er helaas niet te melden.  
 
We zijn hoopvol dat we in seizoen 2021-2022 alle wedstrijden kunnen rijden, we weer 
gewestelijke trainingen kunnen organiseren en dat iedereen met plezier zijn sport kan 
blijven uitoefenen. 
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Jaarverslag Baancommissie Den Haag 
 

 
 
Dubbel jaarverslag baancommissie Uithof: 2019-2020 en 2020-2021  
 
Inleiding 
 
De laatste twee schaatsseizoenen stonden in het teken van de coronapandemie. Het ene 
seizoen werd op 12 maart abrupt afgebroken, toen er niet meer gesport mocht worden. En 
bij de start van het andere seizoen was de uitdaging om vanaf september onze sport tóch 
door te laten gaan. Dankzij uitstekende samenwerking met De Uithofdirectie en de 
schaatsverenigingen is dat in 2020-2021 een seizoen lang gelukt. De rijders namen de 
strenge beperkingen voor lief en aan het eind van het seizoen kreeg de baancommissie veel 
dankbare reacties. Omdat de commissie sinds mei 2020 geen secretaris meer had, en zich 
volledig richtte op het veilig organiseren van een schaatsseizoen, is er nog geen apart 
jaarverslag 2019-2020 verschenen. In dit gecombineerde jaarverslag leggen wij daarom kort 
verantwoording af over twee seizoenen. 
 
 
2019-2020: een geslaagd seizoen, maar zonder finale  
 
Stroomlijning van trainingen en wedstrijdprogramma’s en duidelijke communicatie. Dat 
waren de doelen voor 2019-2020. Bij de seizoenstart maakten wij daarom een reeks 
aanpassingen bekend: 
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• Voor de trainingsuren di-2 en do-2 golden vooraf geen quota per club meer. 
• Marathons gingen vaker op zaterdag plaatsvinden (vanaf 20u), in plaats van vrijdags 

vanaf 22u. 
• Voor de langebaanwedstrijden verschoof het accent meer naar zondagavond-2 
• Het wedstrijd-uur zondag-1 voor toprijders werd iets ingekort, ten gunste van zondag-2. 
• De indeling in snelheidsklassen werd aanzienlijk vereenvoudigd. 
• Voor het eerst in drie jaar werden ook weer twee avonden gepland voor 

ploegenachtervolging 
 

Los van kinderziektes pakten dit goed uit. De ijsuren werden evenwichtig benut. Er waren 
ook vertrouwde punten waar de commissie aandacht aan besteedde: 
 
• De optimale vulling van trainingsuren. 
• Het scherp houden van juryteams. 
• Een evenwichtig wedstrijdprogramma, met afwisselend baancompetitie en 

keuzewedstrijden. 
• De bewaking van de ijskwaliteit. 
 
Met name bij die ijskwaliteit werd weinig vooruitgang geboekt. In het voorjaar van 2020 
stond het onderwerp daarom op de agenda om grondig te bespreken met De Uithof-
organisatie – zodat o.a. de recordwedstrijden onder goede omstandigheden gehouden 
konden worden. 
 
Maar toen kwam corona. Op 12 maart kondigde premier Rutte de ‘intelligente lockdown’ af. 
Ook De Uithof ging dicht en de laatste twee weken van het seizoen vervielen. Voor de 
trainingen was de schade beperkt. Jammer was vooral dat clubkampioenschap vervielen, 
net als de recordwedstrijden. 
 
 
2020-2021: meebewegen met de coronagolven 
 
Vanaf april 2020 was alle aandacht gericht op het veilig organiseren van schaatstrainingen 
en –wedstrijden, binnen de beperkingen vanwege de pandemie. Dit begon al met de 
vergaderingen. De commissie zelf overlegde vrijwel alleen online. En de 
voorjaarsvergadering met de clubs kon pas in juni plaatsvinden, met maximaal 30 
aanwezigen in de grootste zaal van De Uithof. Door de wisselende ernst van de pandemie, 
en dus wisselende regels voor sportbeoefening, moest de baancommissie steeds bijsturen. 
Maar het is gelukt om een heel seizoen te blijven schaatsen. 
 
 
De ijsbaan: buitensport 
 
Cruciaal is geweest dat De Uithof zich kon positioneren als een buitensport-locatie. Deze 
status was gebaseerd op de ruime opzet van de baan, het halfopen dak en de idem 
zijwanden. Ook toen de modernste gesloten banen moesten sluiten, kon het schaatsen in 
Den Haag doorgaan. 
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In september zijn, met hulp van vrijwilligers van verenigingen, veilige looproutes 
gemarkeerd. De toegang werd verplaatst naar de ‘oude’ ingang (dus niet meer door het 
restaurant). Schaatsers konden – vanaf half oktober met mondkapje - wachten onder een 
ruime tent; de toegangshal was ruim genoeg om gedrang te vermijden. Eenmaal binnen 
moesten rijders op gemarkeerde plekken op de tribune hun schaatsen aantrekken. De 
kleedkamers bleven het hele seizoen gesloten. 
 
 
De trainingen 
 
Om te zorgen dat men genoeg afstand kon houden, hebben wij het aantal rijders 
gemaximeerd. Eerder stond dit op 170. Als uitwijk werden twee extra trainingsuren 
geopend (di-3 en do-3) en konden rijders ook overdag een trainingsabonnement nemen. 
Allengs werden de regels strenger. Bij de seizoenstart mocht men nog in treintjes trainen 
(met een vaste groep). Later werd dit beperkt tot viertallen, tweetallen en enkele weken 
solo. Mondkapjes langs de baan, geen ‘staande’ instructie maar op briefjes, niet roepen – 
alles om besmettingen te voorkomen. Dweilpauzes werden verlengd, voor veilige wisseling 
van groepen. De grootste uitdaging was verdere verdunning van trainingen vanaf half 
oktober. Het maximum ging naar 100 rijders. Wij verwezen groepen bij toerbeurt naar 
wedstrijduren in het weekend. Toen in december ook een avondklok ging gelden, werden 
avondtrainingen verplaatst naar 7.30 uur in de ochtend. Het vroeg om veel improvisatie; 
niet alle rijders konden hier voluit van profiteren, maar deze creatieve aanpassingen kregen 
toch een positieve ontvangst. 
 
 
Jeugdschaatsen 
 
Omdat kinderen zelf niet als risicogroep werden gezien, konden de schaatslessen op 
zaterdagavond lange tijd met de gebruikelijke aantallen doorgaan. Voor trainers golden wel 
afstandsregels. Publiek was niet toegestaan en slechts op zeer beperkte schaal waren 
‘veterstrikkers’ toegestaan. Ouders en begeleiders moesten buiten blijven; en om te 
vermijden dat ouders al wachtend te veel zouden samendrommen, zijn tijdens het seizoen 
nog extra richtlijnen uitgevaardigd. Om gedrang te voorkomen, zijn looproutes en tijden van 
aankomst en vertrek enkele malen aangepast. In het voorjaar is het aantal jeugdrijders ook 
vier weken lang gehalveerd geweest. Door monitoring van knelpunten en geregeld overleg 
zijn aanpassingen steeds soepel doorgevoerd.  
 
 
De wedstrijden 
 
Op 10 en 11 oktober zijn er wedstrijden gehouden, met veel aanpassingen: geen publiek, 
beperkte binnenjury, geen roepende coaches. Maar al op 15 oktober moesten wij melden 
dat we voorlopig geen wedstrijden meer mochten houden - voor langebaan én marathon. 
Dit is bijna het hele seizoen zo gebleven. Vrijgekomen uren zijn benut voor spreiding van 
trainingen.  
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Toen er even sprake leek van een NK-junioren, mocht een groep talenten in het voorjaar 
een enkele trainingswedstrijd rijden - met zeer beperkte jury en zonder officiële 
tijdregistratie. 
 
Eind maart, toen de coronaregels voor sporters onder de 27 jaar licht versoepeld waren, kon 
de baancommissie alsnog een ‘recordweek-light’ organiseren: zonder kleedkamer, zonder 
publiek en opnieuw met een beperkte jury en zonder officiële uitslagen. Toch werd deze 
afsluiting van het seizoen door iedereen enthousiast omarmd. De beschikbare tijd is volledig 
benut; velen hebben officieuze PR’s gereden en weten nu toch beter waar ze intussen 
staan. 
 
NB: omdat vrijwel niemand in dit seizoen officiële wedstrijden kon rijden, is er bij de start van 
het seizoen 2021/’22 geen actuele indeling in snelheidsklassen mogelijk. Het 
wedstrijdprogramma krijgt een aangepaste opzet, zodat alle rijders in oktober de kans 
krijgen zich in de juiste klasse te rijden. 
 
 
De communicatie 
 
De coronacrisis stelde hoge eisen aan de baancommissie. Er is drie keer meer overlegd als 
andere jaren, om snel te besluiten over aanpassing van trainingsuren en flankerende 
maatregelen. Ook in de externe communicatie zijn veel inspanningen geleverd. Door strakke 
taakverdeling was het steeds mogelijk om tijdig de aangepaste trainingsindelingen bekend 
te maken.  
 
 
Aantallen rijders in twee seizoenen en wedstrijddeelname 2019-2020 
 
Aantallen rijders 
 
In de bijlage zijn de cijfers van beide seizoenen opgenomen. De grafiek hieronder toont de 
trend in afgenomen abonnementen. Door ‘verdunning’ van trainingen en vroege trainingen 
tijdens de avondklok hebben alle rijders 22 keer kunnen trainen.  
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De licht dalende trend zette in beide seizoenen door. In 2020-2021 was die daling iets 
sterker. Dit is logisch: door coronabeperkingen was er weinig ruimte voor late instroom in 
de loop van de winter. 
 
Tegelijk waren er signalen dat de animo voor schaatsen – mede door de vorstperiode – wel 
degelijk toenam. De commissie hoopt dit terug te zien in de aanmeldingen voor 2021-2022. 
Een gunstig teken is de stabilisatie van het jeugdschaatsen. In het totaal zijn aantallen voor 
‘proefschaatsen’ niet meegeteld. 
 

 
 
Wedstrijddeelname 
 
In 2020-2021 konden er vrijwel geen wedstrijden gereden worden. In 2019-2020 was dit 
nog wel zo. De cijfers van dat seizoen verdienen aandacht. We zagen een hoopgevende 
trend in het aantal vastrechthouders langebaan en marathon (Lb en Ma): 
 
• In ‘15/16 tm ’17/18 daalde die aantallen jaarlijks gemiddeld met 9% (Lb) en 6% (Ma) 
• In ‘18/19 en ‘19/20 was die daling duidelijk kleiner: 5% (Lb) en 3% (Ma) 
 

 
 
Bij de baancompetitie bleef de deelname in ‘19/’20 goed op peil, met enkele ongunstige 
uitzonderingen. Opvallend was de daling bij de dames junB. De B1 waren al een schrale 
jaargang en bij de B2 stopte een flink aantal rijdsters met wedstrijdschaatsen. 
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Wat enigszins zorgen baart is dat jonge rijders recent makkelijker ijsfaciliteiten halen, maar 
na enkele jaren bij het verlies van die faciliteiten vaak niet terugkeren als ‘gewone’ 
wedstrijdschaatser. Het kan nuttig zijn om dit samen met de GTC Langebaan nader te 
onderzoeken.  
 
Bijlage: statistieken 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

AANTALLEN PER PERIODE JEUGDSCHAATSEN (excl Leiden)
Za.3  Za.4  ZaPWA1 ZaPWA2 ZaDordt Totaal

2016-2017 207 262 52 111 40 672
2017-2018 269 (8) 336 (16)         605 (24)

2018-2019 333 (260 333 (11) 666 (37)

2019-2020 341 (24) 330 (19) 671 (45)

2020-2021 312 (30) 320 (33) 632 (63)

(..) proefschaatsers, die (nog) geen abonnement hebben afgenomen

AANTALLEN ABO en VASTRECHT UITHOF
Abo's Rijders VRLb VRMa

2014-15 2441 1685 842 363
2015-16 2372 1659 755 330
2016-17 2179 1540 678 317
2017-18 2069 1542 626 297
2018-19 2020 1493 600 297
2019-20 1966 1446 563 279
2020-21 1768 1321 510 249

AANTALLEN PER PERIODE  SHORTTRACK (Excl. Leiden)
Ma U1 Ma U2 Ma D WoU WoZ1 WoZ2 Vr.D Vr.Z Tot

2019-2020 28 19 24 17 15 25 22 24 174
2020-2021 21 15 26 29 26 19 23 18 177
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Financieel jaarverslag 
 
Resultaat boekjaar 2020-2021 
 
Het verenigingsjaar 2020-2021 gaat de geschiedenis in als het coronajaar. De pandemie hield 
het land vanaf het voorjaar van 2020 in een grillige greep. In de begroting werd al rekening 
gehouden met de nodige onzekerheden. Het inline-skateseizoen van 2020 is vrijwel volledig 
in het water gevallen, maar zijn de ijstrainingen in de winter voor een groot deel toch 
doorgegaan. Uiteindelijk namen de baten af met 7%, de lasten met 1%, en werd het 
boekjaar 2020-2021 afgesloten met een klein negatief resultaat van € 711, waar een tekort 
van € 25.728 werd begroot.  
 
Begroting boekjaar 2021-2022 
 
De inkomsten van het Gewest zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de afname van 
abonnementen, waarvan het merendeel door (jeugd)schaatsers op de 400 meterbaan van 
De Uithof wordt afgenomen. We zien al jaren een geleidelijke afname van langebaan-
schaatsers. Gelukkig zit het inline-skaten en schaatsen bij de jongste jeugd in de lift. Per 
saldo komt echter wel het omslagpunt nabij dat de kosten voor ijshuur niet langer dekkend 
zijn. 
 
Nu alles weer kan, vinden alle activiteiten weer plaats en nemen daardoor ook de kosten 
toe. De GTC’s spannen zich bijzonder in te werken met een sluitende begroting. Dit betekent 
in de praktijk dat met name de kosten van onze opleidingsteams door (de ouders van de) 
rijders gedragen worden. 
 
Het Gewest had de sponsoring activiteiten ondergebracht in een aparte stichting OTS. Deze 
stichting ondersteunde met name het RTC. Met het verdwijnen van het RTC is de stichting 
opgeheven en worden de activiteiten voortgezet als sponsorcommissie binnen het gewest. 
De commissie wordt op dit moment gevormd door Gerard Snel (voorzitter) en Jan Revet 
(secretaris ad interim). Er wordt in hechte samenwerking met de GTC’s gewerkt aan diverse 
sponsorproposities.  
 
Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat we voor seizoen 2021-2022 een daling van de baten 
van 4% begroten en een stijging van de kosten van 8%, met een positief resultaat van € 
2.640 als gevolg.  
 
Om de breedtesport en de topsport binnen alle disciplines van het Gewest optimaal te 
ondersteunen en structureel te ondersteunen met een organisatie die efficiënter en 
slagvaardiger is doen wij deze ledenvergadering een aantal voorstellen. 
 
Jan Revet 
Penningmeester ad interim 
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Balans boekjaar 2020-2021 
 
ACTIVA      30-04-2021 30-04-2020 

     
Materiële vaste activa 1) 1.979 3.167 
Voorraden  2) 6.094 6.094 
Kortlopende vorderingen 3) 10.968 5.497 
Liquide middelen Gewest 4) 87.393 203.891 
Liquide middelen 
abonnementenadministratie 5) 280.269 133.766 
Totaal   386.703 352.415 

     
     
Toelichting    
    
1) Materiële vaste activa    
Beginbalans  3.167 4.696 
Investeringen   0 0 
Afschrijvingen  -1.188 -1.529 
Totaal   1.979 3.167 

     
2) Voorraden    
Diversen   6.094 6.094 
Totaal   6.094 6.094 

     
3) Kortlopende vorderingen    
Debiteuren abonnementen  517 874 
Diversen    10.451 4.623 
Totaal   10.968 5.497 

     
4) Liquide middelen Gewest    
ABN AMRO (rekening courant + spaarrekening) 23.054 70.666 
ING Gewest  (rekening courant + spaarrekening) 56.077 25.102 
ING Jeugd (rekening courant) 6.389 6.250 
Regiobank  (spaarrekening)  1.873 101.873 
Totaal   87.393 203.891 

     
5) Liquide middelen abonnementenadministratie  
Kas   0 0 
ING (rekening courant + spaarrekening) 280.269 133.766 
Totaal   280.269 133.766 
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PASSIVA   30-04-2021 30-04-2020 
     

Eigen vermogen 6) 379.926 348.709 
Kortlopende schulden 7) 6.777 3.706 
Totaal   386.703 352.415 

     
     
Toelichting     
     
6) Eigen vermogen    
Kapitaal gewest  249.440 212.443 
Resultaat boekjaar 2018-2019 -711 27.622 
Reserve abonnementenadministratie 68.867 68.867 
Reserve sponsoring 31.928 - 
Bestemmingsreserves  30.402 39.777 
Totaal   379.926 348.709 

     
7) Kortlopende schulden   
Te betalen facturen/declaraties e.d. 6.777 3.706 
Totaal   6.777 3.706 
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Resultatenrekening 2020-2021 en 
begroting 2021-2022 
 
LASTEN   Begroot Realisatie Begroot 
   2020-2021  2020-2021 (*) 2021-2022  

      
Langebaan     
Commissiekosten  500 23 500 
Training & begeleiding  13.500 6.312 9.940 
Medische begeleiding  4.580 0 4.680 
IJshuur  0 945 0 
Talentontwikkeling  0 0 0 
Kleding   500 0 0 
Overige kosten  0  0  0 
Totaal   19.080 7.281 15.120 

      
Shorttrack     
Commissiekosten  0 0 250 
Training & begeleiding  6.000 3.376 4.505 
Gewestelijke ploegen  0 0 0 
Zuid-Hollands kampioenschap  1.250 0 250 
Trainingskampen  1.000 0 1.955 
Baanbeveiliging  5.200 0 0 
IJshuur  4.380 6.609 14.076 
Overige kosten   750 90  500 
Totaal   18.580 10.075 21.536 

      
Kunstrijden     
Commissiekosten  0 0 0 
Training & begeleiding  1.440 0 1.325 
Wedstrijden  0 0 0 
IJshuur   2.600 0 2.600 
Overige kosten    0  0  0 
Totaal   4.040 0 3.925 
      
Jeugdschaatsen     
Pupillencompetitie  3.621 0 4.000 
Mini-elfstedentocht  1.050 0 2.500 
Trainersopleiding  2.000 0 0 
Overige kosten  0 91 100 
Totaal   6.671 91 6.600 
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LASTEN   Begroot Realisatie Begroot 
   2020-2021  2020-2021 (*) 2021-2022  

      
Marathon     
Commissiekosten  0 0 190 
Vrijwilligersdag  1.500 0 1.500 
Training & begeleiding  2.813 2.500 2.500 
Talentontwikkeling  424 0 600 
6-banentoernooi  0 0 960 
Landelijke wedstrijden  5.350 0 250 
Gewestelijke wedstrijden  0 0 0 
IJshuur  0 0 0 
Overige kosten   0 0 0 
Totaal   6.183 2.466 6.000 

      
Inline-skaten     
Commissiekosten  100 0 0 
Kosten prijzen  0 0 5.322 
Training & begeleiding  0 0 1.600 
Wedstrijdorganisatie  500 0 1.700 
Baanhuur   0 513 3.035 
Medische begeleiding  0 0 600 
Opleidingen  0 0 1.640 
Startpistool & rondebord  0 0 2.000 
Overige kosten   100  0 2.377 
Totaal   700 513 18.274 

 
Baancommissie     
Administratie/vergaderkosten  0 0 0 
Wedstrijdkosten  5.000 597 7.500 
Afschrijvingen  0 0 0 
Overige kosten   1.500 8.165 0 
Totaal   7.500 8.762 7.500 

      
Abonnementenadministratie     
Administratiekosten  9.000 9.142 9.000 
Bank/porti  150 184 350 
Poortcontrole  400 303 300 
EHBO   7.500 6.699 8.500 
Materialen   500 0 0 
Overige   100  0  0 
Totaal   17.650 16.327 18.150 

      
IJshuur   415.000 377.443 440.600 
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LASTEN   Begroot Realisatie Begroot 
   2020-2021  2020-2021 (*) 2021-2022  

      
Gewest algemeen     
Kantoorbenodigdheden  50 0 100 
Abonnementen/website  500 560 300 
Verzekeringen  350 316 325 
Bankkosten  325 370 325 
Telefoon/porti  50 0 50 
Reiskosten  0 0 0 
Vergaderkosten  500 84 500 
Jaarvergadering  500 566 2.000 
Administratiekosten  600 0 900 
Reservering sponsoring  0 31.928  
Bestemmingsreserve  0 2.500  
Overige   1.000 781 1.000 
Totaal   3.850 37.106 5.500 

       
 
TOTAAL LASTEN 
   

503.158 
  

460.098  543.205  

 
 
(*) Per 30-04-2021 
 
 
 



BATEN  Begroot Realisatie Begroot 
  2020-2021  2020-2021 (*) 2021-2022  
     
Langebaan/kortebaan    
Bijdrage rijders 12.100 8.451 12.000 
Sponsorinkomsten 5.480 0 1.560 
Bijdrage Talentenfonds 1.500 0 1.560 
Overige opbrengsten  1.140  0  0 
Totaal  19.080 8.451 15.120 

     
Shorttrack    
Bijdrage Talentenfonds 8.200 0 2.861 
Bijdrage rijders  10.380 9.431 17.005 
Zuid-Hollands kampioenschap 0 0 800 
Kussenhuur Dordrecht 0 0 120 
Commissiekosten 0 0 250 
Activiteitendag coronaperiode 0 0 500 
Overige opbrengsten 0 0 0 

     
Totaal  18.580 9.431 21.536 

     
Kunstrijden    
Bijdrage Talentontwikkelingsfonds 2.165 0 1.325 
Bijdrage rijders 1.875 0 2.600 
Overige opbrengsten    0 
Totaal  4.040 0 3.925 

     
Marathon     
Bijdragen rijders 1.750 1.300 3.500 
Bijdrage KNSB 2.285 9450 2.100 
Sponsoring 5.350 0 0 
Wedstrijden (6-banentoernooi) 0 0 250 
Jeugdmarathon 0 0 0 
Overige opbrengsten 0 0 150 
Totaal  9.385 2.245 6.000 
     
Jeugdschaatsen     
Pupillencompetitie 1.800 0 1.950 
Mini-elfstedentocht 500 0 2.500 
Opleidingen 2.100 0 0 
Overige opbrengsten 0 230 0 
Totaal  4.400 230 4.450 
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Inline-skaten    
Inschrijfgelden 0 0 4.148 
Sponsoring 0 0 6.386 
Bijdrage rijders 0 0 3.900 
Bijdrage sectie inline 0 0 1.200 
Talentenfonds opleidingen 0 0 1.640 
Talentenfonds pistetraining 0 0 1.000 
Overige opbrengsten 0 0 0 
Totaal  13.238 0 18.274 
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BATEN  Begroot Realisatie Begroot 
  2020-2021  2020-2021 (*) 2021-2022  

     
Baancommissie    
Wedstrijdinkomsten 5.000 0 5.000 
Overige opbrengsten 1.700 494 2.500 
Totaal  6.700 494 7.500 

     
Abonnementenadministratie   
Abonnementen 345.000 355.757 363.000 
IJsverhuur  25.000 43.005 59.800 
Vastrecht  42.000 4.608 40.500 
Rente  45 667 40 
Overige  2.000 70 4.700 
Totaal  414.045 404.107 468.040 

     
Gewest algemeen    
Contributie verenigingen 0 0 0 
Fonds LLS/Talentontwikkeling 0 34.428 0 
Bijdrage toertochten 0 0 0 
Rente  700 0 500 
Overige  500 0 500 
Totaal  1.200 34.428 1.000 

      
 
TOTAAL BATEN   477.430  459.387 545.845 

     
 
RESULTAAT   -25.728 -711 2.640 

 
 
(*) Per 30-04-21 
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Verslag Ledenraad KNSB 
 
Verslag vanuit de Ledenraad van de KNSB 
 
Het Gewest Zuid-Holland is met drie leden vertegenwoordigd in de Ledenraad: Stefan 
Sijswerda, Steef Wigmans en Paul Kok. Voor Paul Kok was het zijn eerste jaar als lid van de 
Ledenraad.  
 
De Ledenraad is het afgelopen verenigingsjaar 5 keer bijeengeweest. Twee keer online via 
Teams en drie keer fysiek. De online-bijeenkomsten verliepen efficiënt, maar er kwam geen 
echte discussie op gang. Gelukkig bleek dat er tijdens de fysieke bijeenkomsten wel degelijk 
werd gediscussieerd en dat er volop ruimte was om een tegengeluid te laten horen. De 
directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht zijn goed benaderbaar en zijn 
open en transparant in hun uitingen. 
 
In dit verslag van noemen we zowel de punten waar de Ledenraad een besluit over moest 
nemen als de punten die ter informatie op de agenda stonden.  
 
Financieel resultaat 
 
Een belangrijke taak van de Ledenraad is houden van toezicht op het gevoerde financiële 
beleid. Tijdens de Ledenraad van december 2020 is de jaarrekening 2019-2020 vastgesteld. 
Dat boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van 495.000 euro. Dat bedrag is 
toegevoegd aan de algemene reserve van de KNSB die daardoor groeide naar ruim 2,75 
miljoen euro. Voor het boekjaar 2020-2021 was er een verlies van bijna een miljoen euro 
begroot. Dat tekort zou ten koste gaan van de reserves. Na de eerste kwartaalrapportages 
bleek het verlies mee te vallen, waardoor het weerstandsvermogen (de algemene reserves) 
waarschijnlijk grotendeels intact blijft. 
 
Sponsors 
 
KPN is halverwege 2020 gestopt als hoofdsponsor van de KNSB. Daikin, Lynk & Co en de 
Nederlandse Loterij zijn op dit moment de belangrijkste sponsors voor de KNSB. Zonder een 
grote hoofdsponsor blijkt het lastig om alle ambities financieel mogelijk te maken. Het 
begrote verlies van bijna 1 miljoen euro kwam grotendeels door het wegvallen van 
hoofdsponsor KPN. Op 20 oktober werd bekend dat Daikin de sponsorovereenkomst met 
vier jaar heeft verlengd. Een week later werd bekend dat Holland & Barrett de vierde 
hoofdsponsor wordt van de KNSB. Het financieel fundament van de KNSB is daarmee flink 
verstevigd. 
 



Corona 
 
De Coronapandemie zette een streep door veel schaatsactiviteiten. De KNSB is er toch in 
geslaagd om min of meer coronaproof veertien nationale en internationale toernooien te 
organiseren voor het langebaanschaatsen, shorttrack, kunstrijden en inlineskaten. Het was 
een teleurstelling dat het NK-marathon op natuurijs niet door mocht gaan van de overheid. 
De wedstrijden kregen meer media- aandacht dan in niet-Coronajaren. De breedtesport 
werd de afgelopen winter zwaar getroffen. Veel ijsbanen moesten gedwongen de deuren 
sluiten. De topteams en de KTT’s kregen gelukkig ontheffing en konden hun trainingen 
voortzetten. 
 
Natuurijsperiode 
 
In februari kon er in vrijwel heel Nederland op natuurijs worden geschaatst. De 
natuurijsverenigingen mochten geen tochten organiseren en het ijs mocht niet worden 
verzorgd. De KNSB heeft daarom via de eigen kanalen en in de media er op gehamerd vooral 
voorzichtig te zijn. 
 
Reglementen 
 
De schaatssport ontwikkelt zich voortdurend. Het afgelopen jaar heeft de Ledenraad 
ingestemd met vele reglementswijzigingen. Die wijzigingen betroffen bijna alle disciplines. 
Veel reglementswijzigingen zijn het gevolg van gewijzigde ISU-reglementen. De KNSB heeft 
weinig ruimte om daar een eigen koers in te varen. Daar waar die ruimte er wel is, bleken de 
geagendeerde reglementswijzigingen vaak al volledig te zijn uitgewerkt in de sectiebesturen 
en onderliggende commissies. Voor de Ledenraad is er dan niet veel ruimte meer om nog 
wijzigingen voor te stellen. Voor de positie van de Ledenraad, als besluitvormend orgaan, is 
het beter als de voorgestelde reglementswijzigingen eerst in ruwe vorm worden besproken.  
Daarna kunnen de wijzigingen in detail uitgewerkt worden.   
 
Opleidingen 
 
Vanaf het moment dat onze maatschappij op slot ging, werden ook de lopende opleidingen 
stilgelegd. De KNSB is direct aan de slag gegaan om het theoriedeel van de opleidingen om 
te vormen naar een e-learning module. De opleidingen waar de meeste vraag naar is kregen 
voorrang. Dat betekende dat er het afgelopen jaar bijvoorbeeld wel een trainersopleiding 
niveau 2 voor langebaan kon worden gevolgd, maar dat ervoor shorttrack, inline en 
kunstrijden geen mogelijkheden waren. De afdeling Opleidingen van het bondsbureau heeft 
de Ledenraad toegezegd dat er in het schaatsseizoen 2021-2022 weer een volwaardig 
opleidingsaanbod zal zijn. De e-learning modules blijven onderdeel van de opleidingen. Dat 
maakt het voor de deelnemers mogelijk om op ieder gewenst moment te starten met het 
theoretische gedeelte van de opleiding.  
 



Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) 
 
In het voorjaar stond de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) op de agenda van 
de Ledenraad. De WBTR is inmiddels in werking getreden. In deze wet zijn regels opgesteld 
over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Veel verenigingen zullen 
hun statuten in lijn moeten brengen me de nieuwe vereisten. Dat is ook nodig om aanspraak 
te kunnen maken op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die de KNSB aanbiedt aan 
haar leden. De KNSB heeft haar leden actief geïnformeerd over dit traject, biedt 
modelstatuten aan en toets op verzoek de nieuwe statuten van haar leden. 
 
Jaarplan 2021-2022 
 
Behalve de doelstellingen die je ieder jaar terug kan lezen in het jaarplan is er dit jaar extra 
aandacht voor de Olympische Winterspelen in Beijing. Verder hebben de 
Coronamaatregelen geen positief effect gehad op de ledenaantallen bij verenigingen, het 
aantal wedstrijdlicentiehouders en het wedstrijdaanbod. De KNSB spant zich dit jaar in om 
die aantallen weer op peil te brengen. 
 
Meerjarenambities en Meerjarenstrategie 
 
Het managementteam van de KNSB heeft een koerskaart voor de periode 2021-2028 
ontwikkeld. Er zijn drie strategische thema’s en hoofdambities gedefinieerd en uitgewerkt: 
’Toonaangevende sport’, ‘Aantrekkelijke schaats- en inlinesport’, en ‘Schaatssport en 
klimaatverandering’.  
 
De Ledenraad heeft de koerskaart in juni vastgesteld en heeft haar steun uitgesproken voor 
de uitwerking van de kernthema’s. De Ledenraad heeft wel speciale aandacht gevraagd voor 
talentontwikkeling, met name de jeugd die nog voor de KNSB Talent Teams zit (onder de 14 
jaar). De koerskaart gaat de basis vormen voor de komende jaren. 
 
Functioneren van de Ledenraad 
 
De Ledenraad heeft in 2021 haar eigen functioneren geëvalueerd. De basis voor die 
evaluatie was een onlinevragenlijst die door de huidige en recent vertrokken leden is 
ingevuld. In september en oktober vonden er twee evaluatiebijeenkomsten plaats.  
 
Uit de vragenlijst kwamen de volgende rollen van de Ledenraad het meest prominent naar 
voren: het geweten en ziel zijn van de bond, vertegenwoordiger en ‘stem’ van de achterban 
zijn, het hoogste orgaan zijn, beleidsimpulsen geven en ideeën en inzichten uit de praktijk 
inbrengen, betrokken adviseren, zorgen voor verbinding met achterban en maatschappij. 
Het vaststellen van de stukken die voortvloeien uit de staturen en het benoemen van de 
belangrijkste functionarissen verloopt goed. Andere taken, zoals het netwerken en het 
inbrengen van praktijkervaring kan beter. Eind oktober vindt er een vervolgbijeenkomst 
plaats waar de verschillende thema’s verder worden uitgewerkt. 
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Vacatures 
 
Het Gewest is een samenwerkingsverband van verenigingen (haar leden), mogelijk gemaakt 
door vrijwilligers. Die last wordt door steeds minder schouders gedragen. Bestuur en 
commissies hebben steeds meer moeite de bezetting op peil te houden. Ook moeten we er 
rekening mee houden dat de mensen die sinds jaar en dag de kolen voor ons uit het vuur 
halen ooit een keer stoppen. En dat ook daar opvolging en doorstroom nodig is. Zonder 
vrijwilligers zijn er uiteindelijk geen trainingen, wedstrijden en regionale selecties meer.  
 
Kijk op https://www.knsbgewestzh.nl/nieuws/vacatures voor een actueel overzicht. 
 
GTC Langebaan/kortebaan 
 
• Secretaris 

 
GTC Inline-skaten 
 
• Voorzitter 
• Commissielid GTC 
• Mensen die willen helpen met de organisatie en jurering van de skeelercompetities, 

waaronder scheidsrechters en bedieners van de tijdwaarneming. 
 
GTC Shorttrack 
 
• Secretaris 
 
GTC Marathon 
 
• Secretaris 
• Systeembeheerder 
• Scheidsrechters 
• Gewestelijk trainer  
 
Baancommissie 
 
• Secretaris 
• Juryleden 
 
Overig 
 
• Vertrouwenspersoon opleidingsteams 
• Communicatiemedewerker(s) 
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Beatrix Hoeve 13, 2804 Gouda 
E-mail: secretaris@knsbgewestzh.nl 
 
Website: 
https://www.knsbgewestzh.nl 
 
Sociale media: 
Twitter  https://www.twitter.com/knsbgewestah 
Facebook https://www.facebook.com/knsbgewestzh 
Instagram https://www.instagram.com/knsbgewestzh 

 
 
 
 
 
 


