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Voorwoord 
 
 
In Zuid-Holland hadden we weer 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. Gelukkig kregen we vanaf begin 2022 weer lucht en hebben we het 
seizoen nog kunnen afsluiten met wedstrijden, diverse clubkampioenschappen, 
elfstedentocht en recordwedstrijden 
 
Ook het seizoen 2021-2022 speelde zich voor een groot deel in Corona-periode af, maar de 
Olympische winterspelen gingen door. Na een zinderend OKT in december, helaas weer 
zonder publiek, reisden onze Olympiërs af naar Beijing, onder wie een aantal schaatsers wier 
roots op De Uithof liggen: Jutta Leerdam, Kai Verbij, Hein Otterspeer, Kjeld Nuis, Patrick 
Roest en shorttrackers Yara van Kerkhof en Dylan Hoogerwerf. Onze Zuid-Hollandse toppers 
wonnen goud, zilver en brons! 
 
Bestuurlijk hebben we weer veel online vergaderd. Misschien wel efficiënt, maar af en toe 
offline vergaderen heeft ook toegevoegde waarde. Onze AGV stelden we uit omdat we 
dachten in het voorjaar een fysieke AGV te kunnen houden, maar helaas werd het een 
online vergadering. Om te voorkomen dat we komend seizoen onze AGV weer moeten 
uitstellen, hebben we hem aan het begin van de zomer gepland. Ervan uitgaande dat we dan 
(nog) geen last hebben van coronaperikelen.  
 
Berit van Dobbenburgh 
Voorzitter 
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Agenda 
 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Lustrumviering (presentatie lustrumcommissie) 
4. Vaststellen notulen van de Algemene Gewestelijke Vergadering 2021, 

online gehouden op 15 februari 2022 
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 2021-2022 
b. Begroting 2022-2023 
c. Bevindingen van de financiële commissie 
d. Décharge bestuur 
e. Benoeming leden financiële commissie 

7. Beleidsvoorstellen 
8. Verkiezing bestuur 
9. Vacatures 
10. Update KNSB 
11. Verslag Ledenraad 
12. Onderscheidingen 
13. Rondvraag 
14. 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 6e Samenstelling financiële commissie 
 
De huidige financiële commissie bestaat uit de heren Sterk en Kok. De heer Sterk treedt af 
en de heer Bocxe treedt toe. Er is een vacature voor een nieuwe reserve. Het rooster van 
aftreden is dan als volgt: 
 

 Aantreden Aftreden 

Arie Sterk 2020 2022 

Paul Kok  2021 2023 

Hein-Jan Bocxe 2022 2024 

Reserve (vacature) 2023 2025 

 
Punt 8 Verkiezing bestuur 
 
Anki de Kiefte treedt af en is herkiesbaar. Het rooster van aftreden is als volgt: 
 

 Termijn Aantreden Aftreden 

Anki de Kiefte 1e 2019 2022 

Berit van Dobbenburgh 2e 2017 2023 

Steef Wigman 3e 2015 2024 

Jan Revet 2e 2018 2024 

Pieter van Es 1e 2021 2024 

Willem-Jan Molleman 1e 2021 2024 



Algemene Gewestelijke Vergadering KNSB Gewest Zuid-Holland 2022 
 

6 

 

 
Punt 10 Verslag Ledenraad 
 
Er is dit jaar geen vacature in de Ledenraad. 
 

 Termijn Aantreden Aftreden 

Stefan Sijswerda 1e 2019 2022 

Paul Kok 1e 2020 2023 

Steef Wigman 3e 2015 2024 



Notulen Algemene Gewestelijke 
Vergadering 2021 
 
 
Datum  : 15 februari 2022 
Aanvang: : 20:00 
Locatie  : Online 
Aanwezig : 35 personen 
Notulist : Jan Revet 
 
 
 
1 Opening 
 
Op de dag dat versoepelingen van de coronamaatregelen worden aangekondigd houdt het 
Gewest haar Algemene Ledenvergadering 2021 online en met een beperkte agenda. Deze 
vergadering is eerder uitgesteld vanwege de coronasituatie. Omdat op het moment van 
besluitvorming het nog niet mogelijk was fysiek te vergaderen is besloten tot een online 
vergadering waarin alleen de formaliteiten worden behandeld.  
 
 
2 Mededelingen 
 
Afmeldingen: 
 
• KNSB (in overleg) 
• Menno Boetes (Algemeen bestuur) 
• Floriaan Alfrink (GTC Marathon) 
• Frank Steenkamp (Baancommissie) 
• IJsclub ‘t Beiersche 
• IJsclub Zederik 
• IJsclub “Meije Vooruit” 
• IJsdans- en Showschaatsclub IJsfun 
• IJsclub Stolwijk 
• Ger Boelsma (baancoördinator) 

 
Overleden in het verenigingsjaar 2019-2020: 
 
• Cock van der Elst, oud-schaatser en erelid 
• Henk Grimbergen, oud-schaatser, trainer/coach, commissielid, lid van verdienste 
• Jan van Dorp, lid van waardering 
• Piebe Belgraver, jurylid, commissielid, scheidsrechter, systeembeheer en erelid 
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3 Ingekomen stukken 
 
Dirk-Willem Blijleven heeft laten weten na twee bestuurstermijnen geen derde termijn te 
zullen vervullen. De voorzitter dankt hem voor zijn inzet en bijdrage. 
 
Hans Andela (erelid): 
 
District Aar en Amstel staat op het punt om te verdwijnen; wat is hiervoor de oorzaak? 
 
Er is geen animo bij leden en organisatie. STC Ter Aar heeft aansluiting bij District 
Sassenheim gevonden. 
 
Districten Rotterdam en Midden-Holland waren al lang niet vertegenwoordigd binnen het 
algemeen bestuur, maar in de verslaglegging mis ik de districten Hoekse Waard en 
Vijfherenlanden. 
 
Hiervoor geldt hetzelfde. 
 
Heeft de overstap van IJsclub De Blauwe Beugel Rijsenhout naar Gewest Noord-
Holland/Utrecht instemming van het algemeen bestuur en is daartoe een verzoek ingediend? 
 
Ja. 
 
Ik hoop dat RTC Natuurijs in hetzelfde vergaderschema wordt opgenomen als de overige GTS' 
in overleg met het algemeen bestuur. 
 
Het overlegschema zal worden vastgesteld na de AGV 2022 in juli. Tot dan wordt er een 
vinger aan de pols gehouden. We moeten ook waken voor overleg om het overleg. 
 
De GTC Jeugdschaatsen merkt op uit het noordelijk deel van het gewest geen info te hebben 
ontvangen over aantallen jeugdschaatsers. Is er getracht deze verenigingen een op een te 
benaderen voor info? 
 
Ja. 
 
Kussens voor de shorttrack er wordt gesproken over de maten 40 cm en 60 cm, is het 
aannemelijk dat dit 40 en 60 meter moet zijn? Slip off de pen. 
 
Nee, het gaat hier om de dikte van de kussens, dus in cm. 
 
De fluctuaties in de energieprijzen zoals die thans spelen zijn de in de huidige 
abonnementsprijzen meegenomen of vindt de verwerking van een mogelijke prijsverhoging 
achteraf plaats voor seizoen 2022-2023. 
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Vooralsnog is er geen sprake van substantiële huurverhoging. Er vindt geregeld overleg met 
de directie van De Uithof plaats. We volgen de ontwikkelingen en zullen zo nodig 
anticiperen. 
 
Onno Visser (erelid): 
 
Heeft twee vragen over de jaarrekening gesteld. Deze behandelen we bij het betreffende 
agendapunt. 
 
 
4 Notulen Algemene Gewestelijke Vergadering 2020 
 
Inhoudelijk: 
 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden daarmee vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
 

Referentie Actie Eigenaar(s) Status 

2020-00 Uitzoeken waarom cijfers Jeugdschaatsen 
ontbreken, zorgen dat deze in volgend 
verslag worden opgenomen. 
 
Was een omissie. Dit is gedaan. 

Secretaris Afgerond 

2020-01 Informeren naar status eindejaarsdiner  
 
Nogmaals gevraagd of iemand in het AB 
het wil oppakken. Zonder resultaat. 

Voorzitter Afgerond 

2020-02 Beleidsplan 2025 
 
Met het oude beleidsplan is niet heel 
actief gewerkt, toch zijn er commissies 
zoals de baancommissie die er inspiratie 
uit putten. 
 
We hebben het (nog) niet gelabeld als 
beleidsplan, maar hebben beleids-
voorstellen die we op de volgende AGV 
willen voorleggen. Verder kijken we in 
hoeverre we kunnen aansluiten op de 
nieuwe strategische koers van de bond. 

Bestuur Afgerond 



2020-03 Afronding RTC 
 
Hebben voortdurend vinger aan de pols 
gehouden en balen dat het zo lang duurt. 
Hebben nu begrepen dat het ieder 
moment gedaan kan zijn. 

Voorzitter Loopt 

2020-04 Toertochtcoördinator lid sectiebestuur 
 
Jaap Wansinck heeft dit waargenomen, 
maar stopt. We zijn ermee bezig en er is 
ontwikkeling. 

Secretaris Loopt 

2020-05 Gedecoreerden informeren 
 
Betreft toekenning aan niet aanwezige 
leden (want online). Is inmiddels gebeurd. 

Secretaris Afgerond 

 
Arie Sterk is bereid natuurijscoördinator voor de Krimpenerwaard te worden. Steef Wigman 
brengt Arie met Jaap in contact (Actie 2021-01). 
 
John Boere wil het wel van Jaap overnemen, maar is door internationaal werk niet altijd 
beschikbaar. 
 
 
5 Vaststellen jaarverslagen 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de verslagen waarmee deze zijn vastgesteld. 
 
 
6 Financieel jaarverslag 
 
We behandelen het boekjaar 2020-2021 en de begroting 2021-2022. Door de pandemie 
waren er minder activiteiten. 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. 
 
Ook het huidig seizoen wordt nog gekenmerkt door coronamaatregelen. We hebben een 
minimaal batig saldo van 2.640 begroot. Voorzichtige prognose is dat we dat ook minimaal 
gaan realiseren. 
 
Vragen Onno Visser: 
 
Wat de financiën betreft heb ik gezien, dat het resultaat nogal is beïnvloed door twee 
dotaties aan de reserves nl. aan de reserve sponsoring van ruim € 31.000. Dit bedrag staat 
nog op een reserverekening sponsoring, maar wordt niet toegelicht, waarom is dit een 
kostenpost? En wat gebeurt met de reserverekening? 
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Dit betreft het batig saldo van de stichting waarin de afgelopen jaren de sponsorbelangen 
van RTC en Gewest waren ondergebracht. We hebben de stichting opgeheven en een 
gewestelijke sponsorcommissie opgericht, het saldo aan de gewestelijke reserve 
toegevoegd. 
 
We hebben ervoor gekozen om het saldo direct toe te voegen aan het eigen vermogen (als 
reservering) en het niet toe te kennen aan het huidige boekjaar. 
 
Verder is een bedrag van € 2.500 ten laste van het resultaat overgebracht naar een 
bestemmingsreserve. Deze rekening is volgens de balans ondanks deze toevoeging 
afgenomen. Ik kan niet vinden, waarom er van deze reserve is afgeboekt, ook deze post kan 
het resultaat beïnvloeden. Door genoemde mutaties is het resultaat behoorlijk verminderd, 
enige toelichting is op zijn plaats. 
 
Een bedrag van 2.500 euro van de KNSB hebben we direct toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve is desondanks verminderd, doordat GTC's 
beroep hebben gedaan op de reservering die voor hen beschikbaar was. Het niet gebruikte 
deel van de bestemmingsreserve is toegevoegd aan het kapitaal van het gewest.  
 
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.  
 
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 
 
Thon Verbakel treedt af. Met dank! 
Arie Sterk heeft nog een jaar te gaan. 
Paul Kok was reserve, treedt toe. 
Hein Jan Bocxe meldt zich als reserve. 
 
Begroting 2020-2021 
 
De begroting is door het late tijdstip van de vergadering grotendeels mosterd naar de 
maaltijd. De begroting wordt goedgekeurd. 
 
 
7 Samenstelling bestuur 
 
Dirk Willem Blijleven is aftredend en heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Het 
bestuur heeft nog niet kunnen overleggen hoe zij dit wil invullen. 
 
Steef Wigman 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 
 
De vergadering stemt hiermee in. Het rooster van aftreden wordt daarmee: 
 

  Aftreden 

Anki de Kiefte (lid) 1e termijn 2022 

Berit van Dobbenburgh (voorzitter) 2e termijn 2023 

Steef Wigman (vice-voorzitter) 3e termijn 2024 

Jan Revet (secretaris) 2e termijn 2024 

Pieter van Es (penningmeester) 1e termijn 2024 

Willem-Jan Molleman (bestuurslid technische zaken) 1e termijn 2024 
 
 
8 Vacatures 
 
Het aantal openstaande vacatures neemt toe. Er zijn met name vacatures in de commissies 
en de juryteams. Niet alle vacatures worden gemeld en gepubliceerd. Het bestuur zoekt een 
vrijwilliger die wil helpen met (met name) digitale communicatie. 
 
Kijk op website op de website naar de openstaande vacatures. 
Kijk in je vereniging of je mensen warm kunt maken voor een taak. 
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Een aantal mensen heeft aangeboden een mooi lustrumprogramma te organiseren. Deze 
lustrumcommissie is ingevuld met leden van DSV ELS: Bart Segers, Casper Vertregt, Cornel 
van Zaal, Jurriën Kuin, Michiel Tjeerdsma, Remco Boere, Sjors Blom, Sophia van der Laan, 
Wiebe Siegmann en Jelmer Kraaijeveld. 
 
 
9 Update KNSB/Ledenraad 
 
Steef Wigman geeft een toelichting. Er is sprake van een goede samenwerking. Uit evaluatie 
blijkt dat de verbinding met de achterban beter moet. Ledenraadleden gaan meer met de 
achterban communiceren. 
 
John Boere wenst meer duidelijkheid over het thema schaatssport en klimaatverandering. 
Dit gaat over klimaat, over energieverbruik. Met minder natuurijs, en meer kunstijs. Maar 
kunstijs is duur, verbruikt veel energie en de bond verwacht dat hierover een discussie gaat 
ontstaan. De KNSB wil hier rol in spelen. 
 
Stefan Sijswerda geeft aan dat hij met enkele mensen in het gewest in contact zou willen 
komen. Met name van marathon en inline-skaten. De secretaris zegt toe hem van de juiste 
contacten te voorzien (Actie 2021-02). 
 
 
12 Algemene Gewestelijke Vergadering 2022 
 
We zouden vandaag te gast zijn bij SV Rotterdam en Schaats en Inline Lansingerland in 
Rotterdam. Bart Groot geeft 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 2022 vindt plaats op zaterdag 2 juli 2022. We zijn hiervoor alsnog welkom in 
Rotterdam. 
 
 
13 Rondvraag 
 
Hans Andela:  
 
Er is veel praktijkkennis bij de “jongens” uit de Alblasserwaard en Westland. Vraag daar om 
hulp voor de organisatie van de sectie natuurijs. 
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Steef Wigman:  
 
Wijst op de digitale versie van het beleidsplan van de KNSB. Deelt de volgende link met de 
aanwezigen: https://storage.knsb.nl/2021/10/3f53abb9-strategische-koers-van-de-knsb-
2021-2028.pdf. 
 
Geeft op antwoord van vraag Hans Andela aan eerst (medio juni) de GTC Natuurijs te gaan 
oprichten en zal daarna mensen bij elkaar gaan brengen.  
 
 
14 Sluiting 
 
Afsluiting: 21:02 
 
 
Acties 
 

Referentie Actie Eigenaar(s) 

2021-01 Arie Sterk met Jaap Wansink in contact brengen Steef Wigman 

2021-02 Stefan Sijswerda van de gewenste contacten voorzien 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 jaarverslag over het verenigingsjaar 2020-2021 maakten we melding dat IJsclub De 
Blauwe Beugel uit Rijssenhout is overgeschreven naar Gewest Noord-Holland Utrecht. Voor 
de goede orde melden we dat deze wijziging pas in seizoen 2021-2022 geëffectueerd is.  
 
IJsclub de Molenvaart uit Leidschendam is opgeheven. 
 
Een nieuw lid is de kunstrijvereniging Imperium Figure Skating uit Den Haag. 
  
Het Gewest Zuid-Holland telt zodanig nog steeds 111 leden. Van het huidig ledenbestand zijn 
70 verenigingen een (natuur-)ijsvereniging en zijn er 41 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 bijna 100 jaar!  
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De oudste verenigingen (IJsclub Stolwijk, IJsclub Eendracht Maakt Macht en Vlaardingse 
IJsclub) zijn in 1879 opgericht. De jongste vereniging (Imperium Figure Skating) zag in 2021 
het levenslicht.  
 
 
Bestuur 
 
Het dagelijks bestuur van het gewest bestond in het seizoen 2021-2022 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 
 
Pieter van Es (penningmeester) en Willem-Jan Molleman (technische zaken) hebben in het 
bestuur meegedraaid en zijn in februari 2022 op de uitgestelde ledenvergadering van 2021 
formeel benoemd. 
 
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. 
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Overleg 
 
Het dagelijks bestuur heeft in het seizoen 2021-2022 dertien keer vergaderd, waarvan een 
keer met het algemeen bestuur, en twee keer met de GTC’s met een opleidingsteam. 
 
Bestuurlijke relaties met de KNSB worden onderhouden via de Ledenraad en het Gewestelijk 
Voorzitters Overleg (GVO). Contacten met de medewerkers van het bondsbureau worden als 
prettig en constructief ervaren. 
 
Vanaf dit jaar delen wij de besluitenlijst van het bestuur als bijlage bij dit verslag. 
 
 
Tot slot 
 
Ook in een seizoen waar door corona nog steeds niet alles 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 moeten 
blijven zoeken naar de opvulling van deze 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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Besluitenlijst bestuur 2021-2022 
 

Referentie Datum Besluit 

2122-001 08-06-2021 Invoeren van een besluitenlijst in het kader van transparant 
bestuur (WBTR). Besluitenlijst onderdeel van jaarverslag 
maken.  

2122-002 08-06-2021 Voorbereiding instelling continuïteitscommissie, voorstel aan 
AGV 2021 (WBTR). 

2122-003 08-06-2021 Als er bij bestuurlijke besluitvorming sprake is van een 
tegenstrijdig belang van een bestuurslid dient het bestuurslid 
dit zo snel mogelijk zelf aan te geven. Hij/zij mag niet 
deelnemen aan beraadslagingen en stemming over dit 
onderwerp (WBTR). 

2122-004 08-06-2021 Jan Revet blijft waarnemend penningmeester tot de formele 
benoeming van Pieter van Es op de AGV 2021. 

2122-005 06-07-2021 Alle bestuursleden van het gewest dienen bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven te worden. 

2122-006 30-08-2021 Plan financieel beleid aan leden voorleggen 

2122-007 30-08-2021 Bestuur stelt jaarlijks opnieuw de taakverdeling vast in de 
eerste vergadering van het DB na de AGV. 

2122-008 30-08-2021 Nieuw beleidsplan op basis van strategische koers uitwerken 
in seizoen 2021-2022, presentatie op AGV 2022. 

2122-009 30-08-2021 Besluitenlijst elke vergadering met stukken meesturen. 

2122-010 12-10-2021 Het bestuur draagt Pieter van Es aan de leden voor als 
penningmeester. 

2122-011 12-10-2021 Het bestuur draagt Willem-Jan Molleman aan de leden voor 
als bestuurslid technische zaken. 

2122-012 28-10-2021 Willem-Jan stuurt als bestuurslid technische zaken ook de 
GTC Natuurijs aan. Mocht dit te bewerkelijk zijn dan 
beoordelen we dit opnieuw. 

2122-013 28-10-2021 De penningmeester mag maximaal € 2.500 per transactie 
zelfstandig betalen. Daarboven dient ook een tweede 
bestuurder te accorderen. 

2122-014 28-10-2021 De penningmeester mag dagelijks maximaal € 5.000 
zelfstandig betalen. Daarboven dient ook een tweede 
bestuurder te accorderen. 

2122-015 28-10-2021 Niet-bestuurders die namens het bestuur betalingen 
verrichten mogen dit alleen met een schriftelijke machtiging 
van het bestuur (procuratie). 
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2122-016 28-10-2021 DB stemt met het verschaffen van een voorschot van € 5.000 
voor de aanschaf van baanbeveiliging en verkrijging van 
subsidie. 

2122-017 06-12-2021 De baancommissie stemt besluiten die afwijken van de 
normale gang van zaken (zoals acties in het kader van 
coronamaatregelen) af met het bestuur. Willem-Jan is 
hiervoor de contactpersoon, Jan de reserve. 

2122-018 04-01-2022 De AGV 2021 vindt online plaats op 15 februari 2022 van 
20:00 tot 22:00. We behandelen alleen de hoognodige 
formele onderwerpen en stellen de inhoudelijke 
onderwerpen uit tot een vervroegde AGV 2022. 

2122-019 04-01-2022 De AGV 2022 vindt plaats op zaterdagochtend 2 juli 2022. 

2122-020 28-02-2022 De taakverdeling is aangepast. 

2122-021 10-02-2022 De prioriteiten voor seizoen 2022-2023 worden na de AGV 
vastgesteld. 

 
  



Algemene Gewestelijke Vergadering KNSB Gewest Zuid-Holland 2022 
 

20 

 

Jaarverslag GTC Langebaan/kortebaan 
 
 
Inleiding 
 
Het was weer een enerverend seizoen waarbij we Covid niet van ons afgeschut kregen. 
Complimenten aan iedereen die zich heeft ingespannen om er toch weer een seizoen van te 
maken waarbij wedstrijden gereden konden worden, kampioenschappen verreden werden 
en bovenal de discipline van ieder om zich aan de regels te houden waardoor organisatoren 
in staat waren activiteiten te regelen. 
 
Ook voor onze nieuwe trainersstaf o.l.v. van Ramon van Duivenvoorde en geassisteerd door 
Bram van Schie en Frank Hermans was het improviseren. Dit is wel aan hen toevertrouwd 
gezien de uitstekende resultaten van de selectie waaronder een Nederlands kampioen 
Langebaan bij de B junioren. 
 
Verder ook veel dank aan de bestuursleden van de GTC om alles weer te coördineren. Wij 
vergaderden het afgelopen jaar vooral via Teams en ondanks dat wist Richard Stolwijk, ons 
nieuwe bestuurslid die zich vooral bezighoudt met de trainers en de talentgroepen zich de 
materie snel eigen te maken en voelde het alsof hij er al jaren bij was.  
 
Voor komend seizoen hopen we dat de stijgende energieprijzen door de Uithof zijn op te 
vangen en dat we een echt covidvrij seizoen tegemoet zullen gaan. Als ik dit schrijf is net de 
coronawet weggestemd in de 1e kamer en voorspelt onze minister niet veel goeds maar 
blijven wij altijd kijken naar “the bright side of life”. 
 
Zonder de vele vrijwilligers, denk aan ouders, commissieleden, bestuursleden en sponsoren 
zou het niet mogelijk zijn onze talenten een uitdagend trainingsprogramma aan te bieden 
die talenten in staat stellen om hun dromen te verwezenlijken. Heel veel dank aan allen die 
dit mogelijk maken of hebben gemaakt. 
 
Namens de GTC wensen wij ieder een mooie zomer en een heerlijk koude winter. 
 
 
Technische staf gewestelijke selectieploeg 
 
Na het vertrek van Sebastiaan naar het KTT-ZW heeft de gewestelijke opleidingsploeg onder 
leiding gestaan van hoofdtrainer Ramon Duivenvoorde, daarbij geassisteerd door Bram van 
Schie en Frank Hermans. Na het vertrek van Willem-Jan Molleman als lid van de GTC is 
Richard Stolwijk bereid gevonden zitting te nemen in de GTC. Hij zal zich voornamelijk 
richten op de talentontwikkelingen bij de talentgroepen en de communicatie tussen 
kartrekkers van de talentgroepen en de gewestelijke trainers op multidisciplinair niveau.  
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Schaats(st)ers met YF-faciliteiten 
 
Door de coronamaatregelen gedurende het seizoen 2020-2021 zijn er tussen 18 oktober 
2020 en 10 oktober 2021 geen formele abonnementhouders wedstrijden op De Uithof 
gereden waarvan de uitslagen in VANTAGE zijn verwerkt. Het gevolg hiervan was dat 
promoties in die periode niet hebben plaatsgevonden. De GTC LB/KB heeft daarom besloten 
om de rijd(st)ers die recht hadden op ijsfaciliteiten voor seizoen 2020-2021 voorlopig ook de 
YF-faciliteiten te verlenen voor het seizoen 2021-2022. 
 
De restrictie die hierbij gold dat per 1 januari 2022 vormbehoud moest worden aangetoond 
door aan de YF-normen te voldoen die voor hun categorie per 1 juli 2021 geldt. 
Onderstaande overzichten geven de stand weer per 1 juli 2021, gebaseerd op de normen 
seizoen 2019-2020. Verdeeld over de categorieën. 
 
Aantal YF rijders per categorie bij aanvang seizoen 20212-2022 
 

6 DC 14 DB 2 DA 3 DN 2 DS / 2 DM 

6 HC 11 HB 6 HA 6 HN 5 HS / 6 HM 

 
Deze aantallen zijn exclusief 12 leden van de Gewestelijke selectie jun-B en 13 leden van het 
KNSB Talent Team Zuidwest. 
 
Hieronder een overzicht van het aantal deelnemers van gewest ZH aan het NK Allround / NK 
Sprint junioren en het NK afstanden junioren B/A. In het overzicht is een uitsplitsing gemaakt 
in het aantal gewestelijke selectieleden en het aantal YF-rijders deelnemers die tijdens de NK 
afstanden op meer afstanden zijn uitgekomen zijn één keer geteld). 
 
Deelname NK Allround / NK Afstanden / NK sprint 2021-2022 
 
Categorie Gew.Opl.Ploeg 

c.q. KTT ZW 
Talentgroep met YF 

DC 1 2 

HC - 4 

DB 6 - 

HB 5 1 

DA 3 1 

HA 2 1 

DN 4 - 

HN 2 2 

Totaal 23 11 
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Gewestelijke selectieploeg/opleidingsploeg 
 
Een punt van zorg was nog steeds dat er praktisch geen budget voor de gewestelijke ploeg 
beschikbaar was.  Het beschikbare budget is voornamelijk opgebouwd uit de financiële 
bijdrage van de ouders aangevuld met een bijdrage vanuit de sponsorcommissie van het 
gewest-ZH en een bedrag uit de financiële middelen van het gewest ZH.  
 
Zo waren er bijvoorbeeld geen financiële middelen beschikbaar om voor de ploegleden een 
nieuw schaats-kledingpakket 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 waarvoor we ze zeer dankbaar zijn. 
 
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 2021 de door de overheid voorgeschreven maatregelen ter 
bestrijding van de coronapandemie veel minder beperkt waren dan gedurende het seizoen 
2020-2021, kon er gedurende de zomermaanden wel weer normaal getraind worden ter 
voorbereiding op het winterseizoen. 
 
Met ingang van 1 mei 2021 ging de gewestelijke selectieploeg/opleidingsploeg van start in 
de volgende samenstelling. 
 
 
Overzicht schaatsers selecties 2021-2022 
 
Opleidingsploeg Gewestelijke Selectie seizoen 2021-2022 
  
Ramon Duivenvoorden, Bram van Schie en Frank Hermans,  
Fysiotherapeut: vacant 
 

Cat. Naam Afkomstig van schaatsvereniging Opm. 

DB1 Amber van der 
Meijden 

Hardrijvereniging Den Haag-Westland Inline 

DB1 Elanne de Vries Schaatsvereniging Rotterdam Inline 

DB1 Lieke Hoogendoorn IJsvereniging Woubrugge  

DB1 Milou de Lange IJsclub Otweg Inline 

DB2 Emma Noz Schaatsvereniging Lansingerland Inline 
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DB2 Jillian Knook STV Lekstreek  

DB2 Patricia Koot Warmondse IJsclub Inline 

HB1 Mathijs Molenaar De Gouwe Streek Inline 

HB1 Tygo Kompier Vereniging IJssport Koudekerk aan de 
Rijn 

 

HB2 Michiel de Groot Schaatsvereniging Lansingerland  

HB2 Thijs van Bostelen Vereniging IJssport Koudekerk aan de 
Rijn 

 

HB2 Yoeri van Bostelen IJsclub Alkemade  
 
Milou de Lange heeft wegens een langdurige blessure helaas amper kunnen deelnemen aan 
de trainings- en schaatsactiviteiten van de groep. Verder wordt aangetekend dat 5 
selectieleden ook lid waren van het KNSB Talent Team ZW-Inline o.l.v. Bauke Wiersma.  
Dit betekende 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 
moest zijn om de belangen van de sporters die in beide disciplines actief zijn, goed te 
behartigen. Hoewel het altijd beter kan, hebben zowel de GTC-Inline en de GTC-LB hierin, 
zoveel mogelijk een coördinerende rol gespeeld. 
      
 
KNSB Talententeam ZW 2020-2021 
 
Hoofdcoach: Lieuwe Mulder; assistent-trainers: Roxanne van Hemert en Sebastiaan Oranje 
 

Cat. Naam Afkomstig van schaatsvereniging 

DA1 Chloe Hoogendoorn IJsvereniging Woubrugge 

DA1 Sophie Kraaijeveld IJsvereniging Woubrugge 

DA1 Veerle van Koppen DKIJV 

DN1 Sacha van der Weide STV Lekstreek 

DN2 Eline van Voorden Hardrijvereniging Den Haag-Westland 

HA1 Max Bergsma Hardrijvereniging Den Haag-Westland 

HA1 Okke Mouwen Warmondse IJsclub 

HA2 Colin Duivenvoorden IJsvereniging Woubrugge 

HA2 Jelle Rieff DKIJV 

HA2 Pim Stuy STV Lekstreek 

HN1 Daan Spruit STC De Rijnstreek 

HN1 Niels d' Huy Hardrijvereniging Den Haag-Westland 

HN2 Armand Broos Hardrijvereniging Den Haag-Westland 
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Wedstrijdorganisatie 
 
Hoewel er in de herfst van 2021 nog steeds Corona beperkende maatregelen golden, was 
het voor de amateursport eerst mogelijk dat er weer reguliere abonnementhouders 
wedstrijden gereden konden worden. Het schaatsseizoen startte volgens de planning van 
het wedstrijdprogramma op 10 oktober. Hoewel de Corona beperkende maatregelen in de 
tweede helft van november door de overheid toch weer moesten worden verscherpt, 
konden de geplande Residentiecup wedstrijden in het weekend van 13 en 14 november toch 
nog net georganiseerd worden. Hoewel de Residentie Cup het karakter heeft van een 
intergewestelijke teamwedstrijd, waren de wedstrijduitslagen medebepalend voor de 
selectie van deelnemers aan het NK Allround voor jun-B/ jun-A en ook voor de selectie van 
de deelnemers voor de World Cup junioren. 
 
Ondanks de geldprijzen, die o.a. door de directie van De Uithof beschikbaar waren gesteld 
voor de podiumplekken van het teamklassement, was het jammer dat diverse gewesten hun 
jun-A team terugtrokken voor deelname aan het onderdeel teamsprint. Reden hiervoor was 
dat teamleden van de betreffende teams daags na de Residentiecup op zondag 14 
november nog 3km moesten rijden waarvan het resultaat meetelde voor de selectie van 
deelname aan de World Cup junioren. 
 

 
 
Helaas werden de Coronamaatregelen per 27 november 2021 weer verscherpt en moesten 
de geplande avondtrainingen en avondwedstrijden van het reguliere wedstrijdprogramma 
per 28 november 2021 worden geannuleerd. Alleen leden van het KNSB Talenten Team Zuid-
Holland met een topsport-status van het NOC/NSF waren vrijgesteld van de beperkende 
maatregelen die golden voor overige amateur sporters. 
 
  

Gewest

Jun B JunA Jun B Jun A Jun B Jun A Jun B Jun A Jun B Jun A Jun B Jun A

1 Noord-Holland Utrecht 1 77 78 90 36 281 75 57 69 59 260 6 15 21 562

2 Friesland 49 60 41 85 235 53 59 67 86 265 15 15 11 8 49 549

3 Zuid Holland 44 55 18 41 158 60 64 77 31 232 11 8 19 409

4 Noord-Holland Utrecht 2 59 38 56 52 205 58 51 48 32 189 0 0 394

5 Overijssel 15 55 22 75 167 3 51 12 75 141 2 2 4 312

6 Groningen 47 20 31 36 134 47 29 28 13 117 8 8 4 15 35 286

7 Drenthe 20 26 40 11 97 35 29 44 23 131 4 11 5 6 26 254

8 Gelderland 26 32 23 29 110 22 28 6 42 98 5 3 11 19 227

9 Brabant/Limburg/Zeeland 38 11 51 10 110 22 4 29 14 69 3 6 9 188

Gewestelijke klassement Residentie Cup
Punten 500m. Totaal

500m.
Punten 1500m. Totaal

1500m.
Punten Teamsprint Totaal punten

Dames Heren Dames Heren Dames Heren



Algemene Gewestelijke Vergadering KNSB Gewest Zuid-Holland 2022 
 

25 

 

Door bemiddeling van de baancoördinator (Ger Boelsma) met de directie van De Uithof 
werd voor de overige abonnementhouders, waaronder de leden van de opleidingsploeg, de 
mogelijkheid geboden om als abonnementhouder ’s-morgens van 07:30 uur tot 8:45 uur op 
De Uithof te trainen 
 
Gelukkig werden de beperkende maatregelen per 20 januari weer opgeheven, en konden 
aan het einde van het seizoen toch nog de Zuid-Hollandse kampioenschappen gereden 
worden. Deze vonden op de hieronder weergegeven data plaats. 
 
Zondagmorgen 6 maart  Pupillen 
Zondagavond 6 maart Jun-A; NeoSen; Senioren en Masters 
Zondagavond 13 maart Jun-C en jun-B 
 
(De podiumplaatsen van het ZHK voor de diverse categorieën zijn in bijlage 1 weergegeven) 
 
Ook konden het NK Sprint en NK Allround/NK Afstanden voor junioren doorgang vinden 
omdat deze wedstrijden in de middaguren (tot 19:00 uur) op diverse ijsbanen ingepland 
konden worden.  
 
NK Allround voor jun-A vond plaats op ijsbaan Kardinge in Groningen 
 
NK Sprint voor jun-A en het NK Sprint en NK Allround/Afstanden voor jun-B vond plaats in 
Enschede. 
 
Tijdens deze NK’s deden in totaal 27 rijd(st)ers uit gewest Zuid-Holland mee waarvan 8 jun-C, 
12 jun-B en 7 jun-A. 
 
In bijlage 2 zijn de behaalde podiumplaatsen van sporters uit gewest Zuid-Holland op deze 
NK’s weergegeven en ook de podiumplaatsen die door sporters uit gewest Zuid-Holland zijn 
behaald tijdens de internationale junioren toernooien.  
 
 
Gewestelijke technische commissie 
 
De GTC heeft het afgelopen seizoen in de volgende samenstelling gefunctioneerd:  
Voorzitter: Cees van Hemert, budgetbewaker: Walter Hoppenbrouwer, Frank Pak, Krijn 
Jongejan en Richard Stolwijk. Richard heeft, na het vertrek van Willem Jan Molleman uit de 
GTC, de rol van hem overgenomen, te weten het behartigen van de belangen van de YF-
rijders en 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.)  
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Gewestelijke opleidingsploeg 2022/2023 
 
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 twee 
proeftrainingen 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 3 schaats(st)ers jun-B en één schaatsster jun C2 toegevoegd aan 
de gewestelijke selectieploeg/opleidingsploeg voor het seizoen 2022-2023.  
Daarnaast zijn er ook enkele leden uit de gewestelijke opleidingsploeg en uit het KNSB 
Talent Team Zuid-West m.i.v. seizoen 2022-2023 overgestapt naar TalentNed in Enschede.  
 
Voor het komend seizoen zijn de Zuid-Hollandse selecties als volgt samengesteld. 
 
Gewestelijke selectieploeg jun-B 2022-2023: 
 
Ramon Duivenvoorde, Amber Siersma, Bram van Schie en Frank Hermans 
Fysiotherapeut: vacant 
 

Cat Naam Afkomstig van schaatsvereniging 

HB1 Alexander Boon Hardrijvereniging Den Haag-Westland 

HB1 Daan van Zwienen STV Lekstreek 

HA1 Thijs van Bostelen Vereniging IJssport Koudekerk aan de Rijn 

HB2 Mathijs Molenaar De Gouwe Streek 

HB2 Tygo Kompier Vereniging IJssport Koudekerk aan de Rijn 

DC2 Ymke Wubben IJsvereniging Pijnacker 

DB1 Evi de Ruijter Vereniging IJssport Koudekerk aan de Rijn 

DB2 Amber van der Meijden Hardrijvereniging Den Haag-Westland 

DB2 Elanne de Vries Schaatsvereniging Rotterdam 

DB2 Lieke Hoogendoorn IJsvereniging Woubrugge 

DB2 Milou de Lange IJsclub Otweg 
 
Hierbij wordt aangetekend dat 4 selectieleden ook lid zijn van het KNSB Talent Team ZW-
Inline o.l.v. Bauke Wiersma. Dit betekent o.a. dat het overleg en communicatie tussen de 
hoofdtrainer van de gewestelijke opleidingsploeg 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 spelen hierin een 
coördinerende rol. 
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KNSB Talententeam ZW 2021-2022 
 
Trainers: Nynke de Jong; assistent trainer nog niet bekend 
 

Cat. Naam Afkomstig van schaatsvereniging 

DA1 Jillian Knook STV Lekstreek 

DA1 Patricia Koot Warmondse IJsclub 

DA1 Emma Noz Schaatsvereniging Lansingerland 

HA1 Yoeri van Bostelen IJsclub Alkemade 

HN1 Jelle Rieff DKIJV 

HN1 Pim Stuy STV Lekstreek 
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Zuid-Hollandse kampioenschappen 
 
De Uithof – Den Haag 
6 maart 2022 
 
Dames pupillen 
 

 Naam Vereniging 500  500  Punten 
1 Fleur Alkemade IJVZ 46.93 (1) 47.51 (1) 94,440 
2 Scarlett de Bruijn HVHW 47.76 (2) 48.65 (2) 96,410 
3 Tamar Koolwijk DKIJV 49.64 (4) 49.56 (3) 99,200 

 

Heren pupillen 
 

 Naam Vereniging 500  500  Punten 
1 Matthijs de Haan HVHW 45.77 (1) 46.03 (1) 91,800 
2 Zeb Olsthoorn HVHW 45.91 (2) 46.45 (4) 92,360 
3 Stian van Etten DKIJV 46.19 (3) 46.41 (3) 92,600 

 

Dames junioren C 
 

 Naam Vereniging 500  1500  Punten 
1 Evi de Ruijter YV KDK 45.12 (4) 2:15.92 (1) 90,426 
2 Ymke Wubben YV PIJNACKER 44.86 (3) 2:19.87 (2) 91,483 
3 Birgit Radt DKIJV 44.47 (1) 2:22.14 (3) 91,850 

 

Heren junioren C 
 

 Naam Vereniging 500  1500  Punten 
1 Sem Spruit STC RIJNSTR 40.92 (3) 2:07.62 (1) 83,460 
2 Alexander Boon HVHW 40.84 (2) 2:09.53 (3) 84,016 
3 Daan van Zwienen STV LEKSTREEK 40.16 (1) 2:12.19 (6) 84,223 

 
Dames junioren B 
 

 Naam Vereniging 500  1500  3000  Punten 
1 Elanne de Vries SV ROTTERDAM 42.94 (1) 2:13.97 (2) 4:43.45 (2) 134,837 
2 Lieke 

Hoogendoorn YV WOUBRUGGE 43.36 (2) 2:13.50 (1) 4:42.79 (1) 134,991 

3 Valerie Aarts IJVL 44.24 (3) 2:14.04 (3) 4:45.27 (3) 136,465 
 
Heren junioren B 
 

 Naam Vereniging 500  1500  3000  Punten 
1 Michiel de Groot SV LANSLD 39.82 (4) 1:58.39 (1) 4:11.81 (1) 121,251 
2 Yoeri van 

Bostelen YC ALKEMADE 39.54 (3) 1:58.70 (2) 4:17.10 (2) 121,956 

3 Tygo Kompier YV KDK 39.13 (1) 2:05.04 (5) 4:20.20 (3) 124,176 
 



Dames junioren A 
 

 Naam Vereniging 500  1500  Punten 
1 Iris Mulder STV LEKSTREEK 45.01 (2) 2:17.52 (1) 90,850 
2 Hilde Houtzager YC OTWEG 44.56 (1) 2:21.56 (2) 91,746 
3 Lieke Speijers IJVZ 47.62 (3) 2:35.84 (3) 99,566 

 
Heren junioren A 
 

 Naam Vereniging 500  1500  Punten 
1 Jeremy Brinkers SV LANSLD 40.41 (2) 2:04.89 (1) 82,040 
2 Joes van Deursen YV WOUBRUGGE 40.29 (1) 2:08.31 (2) 83,060 
3 Wessel de Haas RYC 40.57 (3) 2:08.85 (3) 83,520 

 
Dames (neo-)senioren 
 

 Naam Vereniging 500  1500  Punten 
1 Isabelle Hersbach HVHW 43.48 (1) 2:19.23 (1) 89,890 
2 Meerle van den Berg DVIJC 46.06 (2) 2:24.47 (2) 94,216 
3 Nerena van Vuuren DVIJC 47.03 (3) 2:31.39 (3) 97,493 

 
Heren neo-senioren 
 

 Naam Vereniging 500  1500  Punten 
1 Wouter van der Geer TG Bollenstreek-WYC 39.50 (1) 2:02.53 (1) 80,343 
2 Hidde Bart DKIJV 39.98 (2) 2:06.93 (2) 82,290 
3 Freek Bennis YC STOMPWIJK 41.85 (3) 2:10.65 (3) 85,400 

 
Heren senioren 
 

 Naam Vereniging 500  1500  Punten 
1 Calvin van Klink TG Bollenstreek-WYC 38.01 (1) 1:59.87 (2) 77,966 
2 Jeroen van Voorden IJVZ 39.42 (2) 1:59.03 (1) 79,096 
3 Yannick van Hagen SV LANSLD 41.00 (3) 2:06.24 (3) 83,080 

 
Dames masters 
 

 Naam Vereniging     Punten 
1 Marianne de Neeling SV LANSLD 53.00 (1) 2:41.11 (1) 106,703 
2 Liesbeth Huls-Rozenboom STC RIJNSTR 59.47 (2) 3:06.41 (2) 121,606 

 
Heren masters 40/45/50 
 

 Naam Vereniging     Punten 
1 Floris Geldof HVHW 42.72 (1) 2:08.50 (1) 85,553 
2 Willem Jan Molleman YC STOMPWIJK 43.33 (2) 2:11.47 (2) 87,153 
3 Robbert-Jan Neven STV LEKSTREEK 43.76 (3) 2:19.83 (4) 90,370 
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Heren masters 55/60/65/70/75 
 

 Naam Vereniging     Punten 
1 Arjan Bakker STV LEKSTREEK 44.32 (5) 2:09.64 (1) 87,533 
2 Hans van der Does DKIJV 43.81 (3) 2:11.21 (2) 87,546 
3 Roland ten Klooster DKIJV 43.28 (1) 2:14.56 (4) 88,133 

  
 
Medailles nationaal en internationaal 
 
Angel Daleman (junior B) 
 
GOUD NK Sprint 
GOUD NK Allround 
 
Patricia Koot (junior B) 
 
ZILVER NK 3000 meter 
 
Michiel de Groot (junior B) 
 
GOUD NK Allround 
GOUD NK Mass Start 
 
Yoeri van Bostelen (junior B) 
 
ZILVER NK Mass Start 
 
Chloé Hoogendoorn (junior A) 
 
GOUD World Cup Junioren Team Pursuit 
GOUD World Cup Junioren Teamsprint 
GOUD WK Junioren Team Pursuit 
GOUD WK Junioren Teamsprint 
GOUD WK Junioren Mass Start 
ZILVER World Cup Junioren Mass Start 
BRONS WK Junioren 1500 meter 
BRONS World Cup Junioren 1000 meter 
BRONS World Cup Junioren 1500 meter 
 
Sophie Kraaijeveld (junior A) 
 
BRONS World Cup Junioren 3000 meter 
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Jaarverslag GTC Marathon 
 
 
COVID-19 
 
Wederom een seizoen, geteisterd door Corona. Dat lijkt allemaal voorbij en vergeten. Toch 
hebben we moeten puzzelen met de coronabeperkingen, toen in het najaar steeds minder 
kon. Op 15 december was er nog de hoop om het Zuid-Hollands Kampioenschap in de 
Kerstvakantie te laten plaatsvinden: “Op maandagmorgen 27 december en 
donderdagmorgen 30 december, vindt het Gewestelijk Kampioenschap (ZHK) plaats op De 
Uithof. Allereerst zullen op de vroege maandagochtend de Masters strijden om het 
kampioenschap”. Helaas, het mocht niet baten. Op 18 december hebben we de wedstrijden 
van de Oomssport Marathon Cup en het gewestelijk kampioenschap van de kalender 
moeten halen en in een lockdown in onzekerheid gezeten wanneer we weer verder 
mochten. 
 
 
De zonnige kant! 
 
Ondanks de pandemie is het een mooi marathon seizoen geweest op De Uithof. 
 
De Oomssport Marathon Cup had aan het begin van het seizoen meteen een goede start. De 
eerste van de twee 6-Banen toernooi wedstrijden werd verreden en de eerste wedstrijd om 
de Trachitol Trophy werd georganiseerd in Den Haag. Helaas al zonder publiek, maar door de 
livestream was dit voor de kijkers thuis goed te volgen.  
 

 
Figuur 1 Uitzinnige Olin Verhoog bij winnen eerste wedstrijd Trachitol Trophy (c) 
Schaatsfoto.nl 
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Olin Verhoog won bij de Beloften Dames gelijk de eerste wedstrijd en werd later ook de 
winnares van de Trachitol Trophy! De beste sprinter bij de Beloften Heren was Leon 
Wenteler. Op de laatste dag in Alkmaar werd het Tablettenpak veiliggesteld door mooi 
ploegenspel. 
 
Na de lockdown kwam een nieuwe kalender, het vervolg. De landelijke kalender ging 
overhoop, wat invloed had op ons gewestelijke programma. De mogelijkheden voor het 
Gewestelijk Kampioenschap, 6-Banen toernooi en extra wedstrijden zijn bekeken, waarbij 
rekening werd gehouden met de annulering van de wedstrijden op de Weissensee, de 
aanpassing van de periode van de wedstrijden in Zweden en de voorjaarsvakantie. Het 
overzicht van de wijzigingen, werd op de site gepubliceerd. 
 
Voor het 6-Banen toernooi gold, dat het resterende programma van dit regionale toernooi 
en het programma op De Uithof geen mogelijkheid meer bood om de geannuleerde tweede 
wedstrijd van het seizoen in te halen. 
Wel kon de competitie van de Oomssport Marathon Cup een mooi vervolg krijgen en 
hadden we een mooi Gewestelijk Kampioenschap en de landelijke wedstrijd, tezamen met 
het NK Jeugdmarathon weer in Den Haag. Een mooie lange dag op De Uithof in Den Haag, 
met mooie wedstrijden en enthousiaste winnaars en winnaressen. 
Overigens is alle informatie van deze landelijke wedstrijden goed te volgen via schaatsen.nl, 
waar live verslag wordt gedaan via livestream. De deelnemerslijsten en uitslagen zijn daar te 
vinden. Via de volgende link de informatie van het NK Jeugdmarathon: 
https://www.schaatsen.nl/kalender/2022/2/nk-jeugdmarathon/. 
Een groot deelnemersveld met een mooie Zuid-Hollandse afvaardiging bij de Dames en 
Heren Junioren A t/m C. Geen Zuid-Hollander Nederlands Kampioen, wel Evelien Vijn op het 
hoogste podium, rijdster van het Zuid-Hollandse marathonteam Fortune Coffee. 
 
Lisa van der Geest (Turner) werd winnares Topdivisie Dames seizoen 2021/2022, heeft 
bekendgemaakt na het seizoen te zijn gestopt met marathonschaatsen. Ook haar 
ploeggenote Iris van der Stelt heeft dit te kennen gegeven. Twee grote namen uit het 
damespeloton van het marathonschaatsen waar we de afgelopen seizoenen grote prestaties 
van hebben gezien, zwaaien af. Het volledige transferoverzicht is te vinden op: 
https://www.schaatsen.nl/contentpagina-s/marathon/transferoverzicht-
marathonschaatsen/. 
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De organisatie GTC Marathon 
 
Voorzitter Floriaan Alfrink heeft te kennen gegeven na 10 jaar zich vrijwillig te hebben 
ingezet voor het marathonschaatsen in Zuid-Holland, het besluit te moeten hebben 
genomen te stoppen als voorzitter van de commissie. Dit betekent dat de commissie op zoek 
is naar vervanging. Zowel binnen de club van vrijwilligers, als via een oproep aan de 
verenigingen en ijsclubs. Zijn andere functie van Gewestelijk Natuurijscoördinator Marathon, 
zal hij blijven vervullen. Ook Vrijwilligerscoördinator Gert van der Weele heeft aangegeven 
te zullen stoppen. 
 
De vacatures bij het marathonschaatsen zijn nu in ieder geval: Voorzitter, 
Vrijwilligerscoördinator, Secretaris, Scheidsrechter. 
 
Op naar volgend seizoen! 
 
We hopen elkaar, ondanks de roerige tijden (energieprijzen, sluimerende onzekerheid over 
corona, roep om vrijwilligers) toch allemaal weer in het najaar te zien op het ijs van De 
Uithof om er weer een prachtig schaatsseizoen van te maken! 
 
Namens de GTC Marathon,  
Giel Verhoog, Gert van der Weele, Jan Dirk Corts, Floriaan Alfrink 
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Jaarverslag GTC Shorttrack 
 
Niet ontvangen.  
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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 verschillende 
selecties/trainingsgroepen. 
 
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 draait nu voor het tweede jaar. 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.  
 
Bij het schrijven van dit verslag is het seizoen nog maar net begonnen. Daarom kunnen we 
nog weinig zeggen over de (sportieve) resultaten van dit seizoen. Voor het seizoen 2021 
verwijzen we graag naar het vorige jaarverslag. 
 
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.  
 
Voorzitter:      vacant, a.i. Maria de Bont 
Secretaris:      Hidde Schouten 
Budgetbeheerder:     vacant, wordt wellicht op termijn ingevuld 
Coördinator talent en opleidingsgroep:  Maria de Bont 
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. 
 
Uitbreiding van de GTC is echt noodzakelijk. Dus als je dit leest en wil meehelpen in de 
enthousiaste wereld van het skeeleren neem dan even contact op via 
GTCInlineSkaten@KnsbGewestZH.nl. 
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OomsSport Skeelercup 
 
De Ooms Skeelercup commissie organiseert een marathoncompetitie voor de categorieën 
dames en heren Junioren B tot en met Masters. Ondanks de beperkte beschikbaarheid van 
vrijwilligers, is het gelukt om 8 marathons te organiseren. Hiervan worden er 7 marathons 
op wielerparcoursen verreden en één op een wegparcours. Zeven marathons variëren in 
tijdsduur. Na het finishen van de winnaar, finisht dan iedereen. Deze marathons duren veelal 
1 uur en een aantal ronden en één marathon is over 42 km. Bij één marathon geven we 
iedereen de gelegenheid om (binnen 2 uur) een tijd neer te zetten over een volledige 
marathon-afstand. 
 
Winnaars: https://www.skeelercup.nl/index.php/klassementen/ 
 
Ten tijde van het maken van dit verslag, is er nog maar één wedstrijd gereden. De actuele 
stand is via bovenstaande link op te vragen 
 
Het blijft erg moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden, welke ook inhoudelijke kennis 
hebben. Grootste probleem hierbij zijn scheidsrechter, baankeurder en deskundige voor de 
tijdwaarneming. Omdat wij rijden op wielerbanen moeten wij hierin zelfvoorzienend zijn 
(ook jury en EHBO).  
Deze mooie sport willen wij voor iedereen bereikbaar houden en daarom maken we het 
inschrijfgeld niet te hoog. Vrijwilligers ontvangen een bijdrage, maar inhuren van externen is 
te duur. Hierdoor blijven wij afhankelijk van de vrijwilligers. 
 
 
OomsSport JeugdSkeelercup 
 
De OomsSport Jeugdskeelercup zal dit jaar weer 6 wedstrijden organiseren, waarvan twee 
gezamenlijk met andere competities, namelijk één wedstrijd samen met gewest Zuid en een 
met de Dave van Dam competitie. De deelname is gegroeid ten opzichte van verleden jaren, 
de eerste twee wedstrijden waren er een kleine 100 deelnemers. 
 
 
Zuid-Hollands kampioenschap 
 
Het Zuid Hollands kampioenschap wordt in 2022 op 12 juni gehouden op de skeelerbaan in 
Leiderdorp. 
 
 
Talentengroepen 
 
Er zijn talentgroepen met samen 23 talenten van pupil 1 t/m junior A.  
De trainers van de talentgroepen zijn Jeroen Splinter, Patrick van Hal en Sebastiaan van 
Leeuwen. Er zijn dit jaar 4 rijders doorgestroomd naar de gewestelijke opleidingsgroep. 
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Opleidingsgroep Inline Gewest Zuid Holland 
 
De gewestelijke opleidingsploeg bestaat uit 10 rijders van kadet t/m junior A. Onder 
begeleiding van de trainers: Eva van Til en Matthijs Janssen. Afgelopen jaar zijn er 3 rijders 
doorgestroomd naar het KNSB Zuidwest Talent Team Inline. 
 
 
Opleidingen 
 
Er is vanuit de diverse organisaties behoefte aan goed opgeleide trainers en juryleden. Denk 
hierbij aan jury, scheidsrechters en trainers ST2 en ST4. 
 
 
Wedstrijden 
 
Dit jaar zal er een landelijke wedstrijd door de KNSB i.s.m. Skeelerpiste Rotterdam 
georganiseerd worden in Zuid-Holland. 
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Jaarverslag GTC Jeugdschaatsen 
 
 
Samenstelling GTC Jeugdschaatsen 
 

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 

 
De GTC-jeugdschaatsen faciliteert in de structuur van Gewest Zuid-Holland daar waar 
mogelijk jeugdschaats issues die het verenigings- en baanniveau te boven gaan. Het zijn een 
aantal concrete evenementen en activiteiten, maar we onderhouden ook contacten met de 
Baancommissies, 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 jeugdschaatszaken/evenementen, die het verenigings- en 
baanniveau 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. 
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Corona 
 
De afgelopen winter (2021 - 2022) werd helaas opnieuw door corona gedomineerd, maar 
wel in veel mindere mate dan in het seizoen ervoor. De binnenbanen (Leiden, Zoetermeer, 
Dordrecht en de ijshockeybaan van de Uithof) zijn enkele weken helemaal gesloten geweest. 
De Uithof is uiteindelijk wel de hele winter open geweest, maar ook op de Uithof hebben we 
zeer veel moeten improviseren, en hebben we veel gevraagd van leden en ouders van leden. 
Hieronder een impressieverslag per baan. 
 
 
Dordrecht is kort gesloten geweest  
 
De gevolgen van de corona zijn ook dit jaar voor onze jeugdschaatsers beperkt gebleven. 
Tijdens de lockdown kon een enkele training niet doorgaan.  
 
STV de Lekstreek is dit seizoen gehele jaar in Dordrecht met 105 kinderen blijven schaatsen, 
er is niet (net als vorig jaar) uitgeweken naar Utrecht. Het meeste last hebben we gehad wat 
betreft vervoer. Waar we normaliter met twee bussen naar Dordrecht gingen, moesten we 
een aantal weekenden een beroep doen op eigen vervoer. Door de trainingen te vervroegen 
ontliepen we ook de ‘avondlockdown’. Al met al hebben we ons hele jaarprogramma 
kunnen voltooien.  
 
IJA schaatst met 90 jeugdschaatsers in Dordrecht, maar heeft daarnaast 155 jeugd 
schaatsers in Breda.  
Ondanks corona beperkingen, hebben we dit seizoen behoorlijk kunnen schaatsen. De 
corona sluiting in Dordrecht viel grotendeels op feestdagen en in Breda kon geschoven 
worden met het rooster. De mini-Elfstedentocht (in Breda) is onder de maatregelen van 
begin januari helaas afgelast, de andere evenementen konden gelukkig wel doorgaan. 
Continue is er gekeken naar wat wel en niet mogelijk was en is hier zo goed mogelijk op 
geanticipeerd. 
 
Er zijn een groot aantal nieuwe leden en vrijwilligers mogen begonnen. Ontzettend leuk om 
te zien dat het jeugdschaatsen zo in trek is, daar doen we het als vrijwilligers voor!  
 
 
Silverdome, YVZ laat een mooie groei zien 
 
YVZ geeft de jeugdschaatstrainingen op de ijshockeybaan van de Silverdome. Die baan is 
prima geschikt voor de beginnende schaatsers. Zodra ze te snel worden voor de 
ijshockeybaan verhuizen ze naar de Uithof of adviseren we ze te gaan shorttracken.  
De voorgaande twee jaren huurden we één uur ijs op zaterdagmiddag. Het afgelopen 
winterseizoen hebben we een tweede uur gehuurd. Op een ijshockeybaan kan je ongeveer 
30 kinderen kwijt.  We zijn in oktober 2021 begonnen met 32 kinderen waarvan er 5 in de 
zomer waren gestart met skeeleren. Deze 5 zijn direct meegegaan op het ijs.  We hebben 
vier keer een kennismakingscursus georganiseerd.  
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Begin oktober hadden we 18 deelnemers, waarvan er 11 lid werden. Eind oktober zijn er 10 
van de 14 deelnemers lid geworden. In januari 7 van de 8 en in februari 6 van de 8. Bij elkaar 
leverde dat een groei van 29 kinderen op. We hebben het seizoen afgesloten met 61 
kinderen. Er zijn 7 kinderen vanuit het jeugdschaatsen doorgestroomd naar shorttrack.  
 
 
District Sassenheim groeit in Leiden  
 
Weer een bijzonder jaar. Na een enthousiast begin zonder bijzondere regels moesten we na 
een aantal weken de QR-codes gaan checken, mochten ouders alleen de schaatsen aan doen 
en dan de baan verlaten. Daarna de lockdown na 17.00 uur, de Stichting IJshal heeft ism het 
district veel moeite gedaan om alle jeugdschaatsers een uur ijs aan te kunnen bieden. Op 
een ander uur of samengevoegd bij een ander uur. Het was passen en meten. Helaas kon 
niet iedereen een plekje krijgen, maar velen hebben toch nog door kunnen schaatsen. Na 
sluiting van een aantal weken mocht de baan 15 januari weer open. Als tegemoetkoming 
bleef de baan nog 4 weken extra open voor de abonnementhouders, wat zeer gewaardeerd 
werd door iedereen.  
 
We sluiten dit seizoen af met 447 verkochte abonnementen. En 2 5-rittenkaarten.  
Vorig seizoen sloten we af met 418 stuks.  
 
 
De Uithof kon openblijven, er is veel geïmproviseerd 
 
De 10 verenigingen die op de Uithof jeugdschaatsen, zijn het 2e coronajaar (relatief) goed 
doorgekomen. 
 
In de december en januari hebben we veel moeten improviseren, waaronder het 
verplaatsen van de 2 jeugdschaatsuren naar zondagmorgen, en verdunnen, waardoor er niet 
elke week voor iedereen een les kon worden aangeboden. Uiteindelijk hebben alle 
verenigingen 22 lessen kunnen verzorgen. 
 
Bijna alle verenigingen zijn ondanks corona beperkingen gegroeid, waardoor de 
jeugdschaatsuren erg vol kunnen zijn. Samen met de baancommissie wordt er gekeken naar 
mogelijkheden het jeugdschaatsen extra ruimte te geven. 
 
 
Pupillen drempelwedstrijdjes 
 
Om de jongste jeugd de mogelijkheid te geven een keer kennis te maken met het wedstrijd 
schaatsen, zijn op de Uithof een 2 (van de 3) pupillen wedstrijdjes georganiseerd. De DKIJV 
oudejaarswedstrijd kon helaas niet doorgaan. Deze wedstrijdjes zijn met name bedoeld voor 
kinderen zonder licentie of wedstrijdervaring, van alle verenigingen van het gewest ZH, om 
daar een aan te proeven. Licentiehouders niveau 1 en 2 zijn uitgesloten van deelname. 
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Er is erg veel animo voor de wedstrijdjes, de inschrijving zit in 24 uur vol, daarom overwegen 
we om ook licentiehouders van het niveau 3, 4 en 5 uit te sluiten. Daarnaast zijn we erg blij 
dat in Rotterdam een equivalente serie drempelwedstrijden wordt georganiseerd. 
 
 
Mini-elfstedentocht 
 
Na twee jaar hebben we de Mini-elfstedentocht in Den Haag weer kunnen organiseren. Voor 
ongeveer de helft van de kinderen (en ouders) was het voor het eerst dat ze dit grote 
eindejaarsfeest hebben ervaren. We hebben erg veel buitengewoon positieve reacties 
gehad.  
 
 
Groei bij het jeugdschaatsen 
 
Het ombuigen van een teruglopend jeugdleden aantal naar een groeiend aantal 
jeugdschaatsers is de grootste opgave waar we met zijn allen voor staan. Dat lijkt de laatste 
jaren te gaan lukken. De GTC ziet haar rol dan ook voornamelijk in het scheppen van de 
juiste randvoorwaarden, wegnemen van barrières om het voor verenigingen makkelijker te 
maken om te groeien. Uiteindelijk is het een primaire taak van de verenigingen om dat te 
realiseren. 
 
“wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, of terwijl als de schaatssport in de volle breedte wil 
groeien, begint dat bij de jeugd. Als we de groei bij de jeugd willen doorzetten zullen we 
vooral op de verschillende banen, en met de verschillende baan commissies voldoende 
ruimte op ‘kindvriendelijke tijden’ moeten zien te faciliteren.  
Dat is eenvoudiger gezegd als gedaan, omdat er meerdere belangen zijn waar rekening mee 
gehouden moet worden, maar ----- “wie de jeugd heeft ---- “ 
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Aantallen jeugdschaatsers 
 

 
 
 
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.  
 
Leon van Bohemen 
Voorzitter GTC Jeugdschaatsen 
 
 

 
  

abb. pr. tot abb. pr. tot abb. pr. tot abb pr. tot abb pr. Tot. Tot.

Totaal 1634 1464 1503 1474 1259 1160
locatie tijd vereniging

MA 2 35
Leiden MA 3 45 41 40 42 69 66

DI 1 93 70 4 56 8 59 51 60
DI 2 87 86 87 1 73 82 42
DI 3 52 449 55 422 66 445 62 451 40 460 48 498

WO 1 46 37 48 53 51 63
WO 3 0 35
WO 4 65 65 65 79 77 47
DO 2 61 2 64 72 2 83 90 56
DO 3 29
VR 1 17

Den Haag ZA 3 woudbrugge 14 12 15 20 12
hoogmade 2 2 2 1
gouda 82 395 43 5 342 63 365 67 5 359 64 255 207
SVR 31 23 6 29 20 20
HVHW 131 9 127 12 119 13 106 15 86 2
Otweg 33 3 30 4 27 3 27 1 26 1
Gouwestreek 16 2 26 2 47 1 46 2 40 3
Lansingerland 71 1 49 1 41 7 43 3 34 5

ZA 4 Pijnacker 102 86 11 95 6 95 4 72 9
DKIJV 245 379 205 22 353 200 13 349 177 4 344 163 11 344 262
DVIJC 32 29 35 33 28
Nootdorp 28 3 22
6 vereniging 153

Zoetermeer YVZ 61 61 32 32 37 37
Dordrecht IJA 90 195 90 195 96 201 100 200 100 200 40

Lekstreek 105 105 105 100 100
Breda IJA 155 155 120 120 106 106 120 120

Haarlem Noordwijk
Ter Aar 

2021 - 2022 2020 - 2021
maart maart

2019-2020
maart

2018-2019
maart

2017-2018 2015-2016
maart maart
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Jaarverslag GTC Schoonrijden 
 

We zijn weer met 25 leden, 20 x trainen voor schoonrijden begonnen op di. 5 oktober ’21 in 
de SilverDome te Zoetermeer. Slechts 1 x niet in verband met corona maar van de 4 
landelijke wedstrijden zijn alleen een regionale op 10 februari en de NK op 10 maart 
verreden. 
 
Bij het NK waren deelnemers van 5 regio’s. Wij van Zoetermeer waren zeer succesvol want 
van ons werden van de dames en heren resp. Thea den Hollander en Johan Westerbeek 
Nederlands kampioen en Nico Glas (ondergetekende) werd dat in de A klasse. Naar 
aanleiding van dit succes zijn Johan en ik door het district Sassenheim geëerd met de speld 
van "de bronzen schaatser" waarop wij natuurlijk heel trots zijn. Thea was daar vanwege 
haar eerdere prestaties al mee voorzien. 
 
Wij zijn nog steeds naarstig op zoek naar langebaanrijders die het wat rustiger aan willen 
doen maar de schaatsen nog niet aan de wilgen willen hangen. Schoonrijden is voor hen de 
oplossing maar ook voor ons omdat het voortbestaan van de LVS thans aan een zijden 
draadje hangt. Er zijn thans ernstige problemen met bestuurlijke vacatures en een afnemend 
ledental. 
 
Op 10 mei kwamen wij van Zoetermeer met de hele groep met aanhang weer bijeen in de 
"Theetuin 't Woutje" om e.e.a. te bespreken onder het genot van koek en zopie. We 
verwachten met 20 leden het nieuwe seizoen in te gaan en dus gaan we in 20/21 minder ijs 
in de Silverdome huren. 
 
Het 75 jarig bestaan van de LVS wordt waarschijnlijk op 7 dec. a.s. in de Westfries in Hoorn 
gevierd. 
 
Nico Glas, baancoördinator LVS Zoetermeer. 
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Jaarverslag GTC Kunstrijden 
 
We zijn dit seizoen hoopvol begonnen, in de zomer waren er mogelijkheden om door te 
trainen in Dordrecht en in Den Haag. Heel belangrijk voor het kunstrijden en de 
voorbereiding voor het komende seizoen kon ook ten volle benut worden. 
 
Het seizoen begon met deelnames aan de Junior Grand Prix’s voor 2 rijders uit ons gewest. 
Dani Loonstra en Julia van Dijk werden naar deze wedstrijden uitgezonden. Op basis van 
resultaten mocht Dani Loonstra aan 1 JGP deelnemen en Julia van Dijk kreeg 2 wedstrijden 
toegewezen. 
 
 
Resultaten JGP 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat er bij deze wedstrijd 5 Russische dames deelnamen ipv 
de gebruikelijk 2 deelnemers, omdat zij bij eerdere JGP nog niet deel mochten nemen. Dit 
maakt het uiteindelijk resultaat  van Dani Loonstra wel zeer bijzonder. 
 

Wedstrijd Naam rijder Plaats Punten 
    
Kosice Julia van Dijk 13e 131.76 
Krasnoyarsk Dani Loonstra 12e 125.76 
Linz Julia van Dijk 17e 126.93 
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In hetzelfde weekeinde als de wedstrijd van Linz kon er weer een selectiewedstrijd gereden 
worden voor alle NK gerechtigde rijders, na een seizoen zonder wedstrijden was dit een 
spannende aangelegenheid en iedereen was vol verwachting om de kuren weer te kunnen 
rijden in wedstrijdverband. 
 
In december werden we helaas weer geconfronteerd met maatregelen in de vorm van eerst 
een beperkte lockdown en later ook een volledige lockdown voor binnensporten. 
 
De maatregelen voor de volledige lockdown vonden plaats op zaterdag 18 december 2021 
terwijl dit weekeinde de 2e selectiewedstrijd in volle gang was. Na veel overleg is er besloten 
dat de wedstrijd toch door mocht gaan en konden vele rijders toch hun wedstrijd afronden 
en pogen zich te kwalificeren voor het NK/Challenge Cup. 
 
Helaas mochten in deze lockdown de belofte statushouders niet door trainen zoals tijdens 
de vorige lockdown en was er alleen ijs beschikbaar voor de Nationale of Internationale 
statushouders in Utrecht. 
 
Snel werd duidelijk dat buitensporten wel toegestaan was  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. Een groot woord van 
dank is hierbij gepast voor Ger Boelsma die veel inzet heeft getoond om zoveel mogelijk 
rijders ijs aan te bieden. 
 
Toen duidelijk werd dat het Nederlands Kampioenschap en de Challenge Cup wel door gang 
konden vinden in Tilburg zijn de selectienormen bij gesteld omdat er maar 2 ipv 3 
selectiewedstrijden gehouden konden worden. 
 
De volgende rijders hebben deelgenomen aan het NK voor het Gewest Zuid-Holland. 

 
Naam Categorie Resultaat 
   
Nika Osipova/Dmitry Epstein Senior Paarrijden 3 
Dani Loonstra Junioren dames 1 
Julia van Dijk Junioren dames 2 
Lilia Lupanova Junioren dames 5 
Sharon Luit Advanced Novice dames 8 
Mandy van den Dries Basic Novice dames 4 
Lucia van Stenis Basic Novice dames 5 

 
Gabi Loonstra (Advanced Novice dames) had zich ook geplaatst voor het NK, maar moest 
zich helaas terugtrekken van wege een Corona besmetting. 
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Dankzij de mooie resultaten van de junioren Dani Loonstra en Julia van Dijk werden zij 
respectievelijk uitgezonden door de KNSB naar de EYOF (Europese Jeugd Olympische Spelen) 
en naar het Junior Wereld Kampioenschap. 
 
Dani Loonstra eindigde tijdens de EYOF op de 11e plaats met 131.05 punten. 
Julia van Dijk eindigde tijdens het JWK op de 20e plaats met 139.76 punten 
 
In februari hebben we allemaal kunnen genieten van de Olympische Spelen en van de 
deelname van Lindsay van Zundert voor het kunstrijden. Hoewel Lindsay niet voor ons 
Gewest uitkomt waren we met zijn allen heel trots op haar. Voor het kunstrijden heeft het 
ook voor een vergrote interesse voor onze tak van sport gezorgd waardoor veel 
verenigingen extra leden konden ontvangen. 
 
Het eerste weekeinde van april was er toch nog een mogelijkheid voor het organiseren van 
een gewestelijk kampioenschap Zuid-Holland. Met veel deelnemers was dit een groot 
succes. 
 
Hieronder volgen de uitslagen: 
  

Naam Categorie Resultaat 
   
Cheyenne Knoester Senioren dames 1 
Julia van Dijk Junioren dames 1 
Dani Loonstra Junioren dames 2 
Lilia Lupanova Junioren dames 3 
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Emilie Schop Junioren dames 4 
Jane Knoester Junioren dames 5 
Nikita Tijdenan Junioren dames 6 
Arlena Suzjnevic Junioren dames 7 
Kira van Mensvoort Advanced Novice dames 1 
Gabi Loonstra Advanced Novice dames 2 
Advanced Novice dames Advanced Novice dames 3 
Ella Westerhof  Advanced Novice dames 4 
Mandy van den Dries Basic Novice dames 1 
Lucia van Stenis Basic Novice dames 2 
Julia David Basic Novice dames 3 
Lisa Murayama Basic Novice dames 4 
Marianna Kampen Basic Novice dames 5 
Clara Camarero Basic Novice dames 6 
Sanne Haanstra Advanced Novice dames B 1 
Maya van Mensvoort Basic Novice dames B 1 
Esra Drijver Basic Novice dames B 2 
Esmee Pouw Basic Novice dames B 3 
Florence Bult Basic Novice dames B 4 
Sander den Ouden Basic Novice heren B 1 
Noelle Dekker Mini dames 1 
Jasmijn Joosen Mini dames 2 
Simon Voerman Mini heren 1 
Veerle van de Ven Midi dames 1 
Lotus Versendaal Midi dames 2 
Anastasia Schum Maxi dames -1 1 
Valentina Alfonso Segura Maxi dames -1 2 
Felicia den Drijver Maxi dames -1 3 
Chaya Soerdjbalie Maxi dames -1 4 
Hannah van Eijsden Maxi dames -1 5 
Anastasia Kreuger Maxi dames -1 6 
Lindsey Brouwer Maxi dames -1 7 
Artin Kadir Maxi dames -1 8 
Sterre Petra Maxi dames -2 1 
Sacha van der Beek Maxi dames -2 2 
Melinda Tse Maxi dames -2 3 
Lisette van der Sar Maxi dames -2 4 
Claudia Vingerhoets Maxi dames -2 5 
Valerie Kreuger Maxi dames -2 6 
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Jaarverslag Baancommissie Den Haag 
 

Inleiding 
 
Voor het tweede achtereenvolgende seizoen heeft de coronapandemie een zwaar stempel 
op de schaatssport gedrukt. Opnieuw was er sprake van beperkingen. Maar met de nodige 
aanpassingen is het ook dit jaar gelukt om verreweg de meeste abonnementhouders door te 
laten gaan met schaatstrainingen. En vanaf begin februari konden ook de wedstrijden hervat 
worden. Sportief gezien is het seizoen positief afgerond.  
 
 
Aangepaste trainingen 
 
In oktober startte het schaatsseizoen nog met weinig beperkingen. Door nieuwe landelijke 
maatregelen werd vanaf begin november het corona-toegangsbewijs verplicht en moesten 
de clubs vrijwilligers leveren voor de QR-check. Eind november volgde een landelijke 
avondlockdown, waardoor trainingen en wedstrijden na 17 uur niet meer mogelijk waren. 
En vanaf half december werd de lockdown nog strenger. Pas een maand later werden de 
landelijke regels stapsgewijs verlicht. 
 
Ondanks dit alles hebben de trainingen en het jeugdschaatsen in voldoende mate doorgang 
kunnen vinden. In overleg met de directie van de Uithof en het bestuur van het Gewest 
konden wij flexibel inspelen op de steeds veranderende omstandigheden. Vier voorbeelden: 
• Toen de avondtrainingen vervielen, werden trainingsuren vanaf 7.30 in de ochtend 

opengesteld. 
• Rijders die niet zo vroeg konden, konden met hun trainingspas overdag terecht. 
• Tijdens de strenge lockdown konden rijders hun abonnement laten bevriezen; ze kregen 

dan aan het eind van het seizoen een deel van hun abonnementsgeld terug. 
• Het jeugdschaatsen werd vanaf begin november enige tijd verplaatst naar de 

zondagochtend. 
De baancommissie heeft deze aanpassingen steeds breed bekend gemaakt en ontmoette in 
het algemeen veel begrip en waardering hiervoor. 
 
 
Wedstrijden: pauze en hervatting 
 
De wedstrijden, zowel langebaan als marathon, hebben praktisch een half seizoen 
stilgelegen: vanaf begin november tot half januari. Alleen een kleine groep (bijna-) 
topschaatsers kon in die periode een trainingswedstrijd rijden. 
 
Bij de hervatting op 21 (marathon) en 22 (langebaan) januari is geprobeerd iedereen een 
kans te geven het wedstrijdritme terug te vinden. Dat betekende bijvoorbeeld dat ook 
senioren en masters eind januari soms al op zondag om 7.00 moesten aantreden voor een 
500 en 1000 meter, Dit werd zonder wanklanken geaccepteerd. 
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Van een baancompetitie kon door de vele onderbrekingen dit seizoen geen sprake zijn. Wel 
zijn in maart alsnog Zuid-Hollandse kampioenschappen (langebaan en marathon) gehouden, 
al was er bij de senioren en masters wel sprake van een verkort programma. Daarna was het 
passen en meten om alle clubs nog een eigen kampioenschap te gunnen. 
 
Om ruimte te maken, werd besloten eind maart geen recordwedstrijden te organiseren. Wel 
vond de baancommissie eerder in maart twee momenten om enthousiaste stayers de tijd te 
geven voor een 5000 of een 10.000 meter. 
 
 
Juryteams 
 
Na twee seizoenen met lange onderbrekingen was het goed om te zien dat juryteams zich in 
voorjaar 2022 weer wilden inzetten voor de organisatie van de wedstrijden. Wel bleek in 
deze fase dat lang niet alle juryteams meer op volle kracht konden functioneren. Men moest 
niet alleen de routine hervinden, er waren ook zieken. En er bleken juryleden vertrokken. Dit 
viel pas weer op toen men de draad weer moest oppakken. Omdat er de afgelopen tijd geen 
nieuwe juryleden zijn geworven of opgeleid, zal er naar het nieuwe seizoen veel aandacht 
nodig zijn om ontstane gaten te dichten.  
 
 
Het schaatsseizoen 2021-2022 in cijfers 
 
Lichte toename aantal rijders 
 
Anders dan gevreesd werd, heeft het tweede 
coronaseizoen niet tot verdere daling van het 
aantal schaatsers in clubverband geleid. Voor 
het eerst in jaren was er zelfs een lichte stijging 
te zien. 
 
Het aantal abonnementhouders kwam vrijwel 
op het niveau van twee seizoenen eerder. 
Minder hard groeide het aantal verkochte 
abonnementen, want de groep rijders met meer 
dan één abonnement werd net als voorgaand 
seizoen iets kleiner. 
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Opvallend was dit seizoen de toename van het 
aantal deelnemers bij het jeugdschaatsen. Met 
768 deelnemers waren dit er honderd meer dan 
het gemiddelde van de afgelopen jaren. Een 
veel gehoorde verklaring voor de gunstige cijfers 
is dat veel andere (binnen-) sporten de laatste 
twee winters volledig stil kwamen te liggen. 
Mensen die juist nu wilden blijven bewegen, 
(her-)ontdekten daardoor het schaatsen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Wedstrijddeelname 
 
De deelname aan wedstrijden liet dit seizoen wél 
een verdere lichte daling zien. Aan de absolute 
cijfers was dit amper te zien, omdat het totale 
aantal abonnementhouders toenam. Maar het 
aandeel van al deze schaatsers dat het 
‘vastrecht’ voor wedstrijden aanschafte, ging wel 
degelijk verder achteruit. 
Bij het langebaanschaatsen ging dat aandeel, na 
drie jaren van zeer lichte daling, nu vrij hard 
omlaag van 38,6 naar 34,7%. Bij de marathon viel 
de schade relatief mee, met een daling van een 
half procentpunt naar 18,3%. 
 
Na het voorgaande seizoen, waarin de wedstrijden vrijwel het hele jaar platlagen, is deze 
teruggang goed te begrijpen. De onzekerheid heeft zeker rijders ervan weerhouden om 
opnieuw in te tekenen voor wedstrijddeelname. In het nieuwe seizoen hoopt de 
baancommissie weer een volledig en aantrekkelijk wedstrijdprogramma te kunnen 
aanbieden, zodat weer meer rijders (ervaren of nieuw) zich voor deze wedstrijden gaan 
aanmelden. 
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Financieel jaarverslag 
 
 
Resultaat boekjaar 2021-2022 
 
Ook het post-coronajaar 2021-2022 werd voor een deel gekenmerkt door de covid-
19 pandemie. Gelukkig niet zo extreem als het voorafgaande jaar, maar de impact was nog 
altijd groter dan wenselijk. 

In de begroting werd rekening gehouden met een bescheiden positief resultaat, maar 
zonder de gedane reservering, sluiten we het boekjaar af met duidelijke zwarte cijfers van 
iets meer dan 16.500. 
 

Begroting boekjaar 2022-2023 
 
De inkomsten van het Gewest zijn grotendeels afhankelijk van de hoeveelheid 
abonnementen, waarvan het merendeel door (jeugd)schaatsers op de 400 meterbaan van 
De Uithof wordt afgenomen. Na een geleidelijke afname van langebaanschaatsers, zijn de 
inkomsten van de abonnementen ten positieve gekeerd. Voor komende winter verwachten 
we een beperkte groei. 
 
De gestegen energieprijzen zorgen voor een forse verhoging van de ijshuur. Ten opzichte van 
afgelopen seizoen begroten we een stijging van 13%. We kiezen er niet voor om de tarieven 
fors te verhogen en op die manier de kosten voor ijshuur te dekken, maar wel om 
abonnementen en ijsverhuur voor een acceptabel tarief beschikbaar te stellen aan de 
verenigingen en de leden. Door meer schaatsers op het ijs te krijgen moet het mogelijk zijn 
om de kosten voor ijshuur kostendekkend te krijgen. 
 
Het Gewest koerst in het boekjaar 2022-2023 op een verlies af dat begroot is op zo’n 8.700 
euro. Voor een klein deel veroorzaakt door jeugdschaatsen, maar het grootste deel wordt 
veroorzaakt door de jaarlijkse operationele kosten van het Gewest. 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 (tot medio februari) 
 
Pieter van Es 
penningmeester (sinds medio februari) 
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Balans boekjaar 2021-2022 
 
 
ACTIVA     30-04-22  30-04-2021 

     
Materiële vaste activa 1) 1.042 1.979 
Voorraden  2) 4.875 6.094 
Kortlopende vorderingen 3) 11.518 10.968 
Liquide middelen Gewest 4) 107.404 87.393 
Liquide middelen 
abonnementenadministratie 5) 

 
218.887 280.269 

Totaal   406.726 386.703 
     

     
Toelichting    
    
1) Materiële vaste activa    
Beginbalans  1.979 3.167 
Investeringen   0 0 
Afschrijvingen  -937 -1.188 
Totaal   1.042 1.979 

     
2) Voorraden    
Diversen   4.875 6.094 
Totaal   4..875 6.094 

     
3) Kortlopende vorderingen    
Debiteuren abonnementen  0 517 
Diversen    11.518 10.451 
Totaal   11.518 10.968 

     
4) Liquide middelen Gewest    
ABN AMRO (rekening courant + spaarrekening) 62.539 23.054 
ING Gewest  (rekening courant + spaarrekening) 34.558 56.077 
ING Jeugd (rekening courant) 8.434 6.389 
Regiobank  (spaarrekening)  1.873 1.873 
Totaal   107.404 87.393 

     
5) Liquide middelen abonnementenadministratie 
ING (rekening courant + spaarrekening) 281.887 280.269 
Totaal   281.887 280.269 
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PASSIVA   30-04-2022 30-04-2021 
     

Eigen vermogen 6) 401.671 379.926 
Kortlopende schulden 7) 5.055 6.777 
Totaal   406.726 386.703 

     
     
Toelichting     
     
6) Eigen vermogen    
Kapitaal gewest  248.729 249.440 
Resultaat boekjaar 14.021 -711 
Reserve abonnementenadministratie 68.867 68.867 
Reserve lustrum 2.500  
Reserve sponsoring 31.928 31.928 
Bestemmingsreserves  35.626 30.402 
Totaal   401.671 379.926 

     
7) Kortlopende schulden   
Te betalen facturen/declaraties e.d. 5.055 6.777 
Totaal   5.055 6.777 
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Resultatenrekening 2021-2022 en 
begroting 2022-2023 
 
 
LASTEN   Begroot Realisatie Begroot 
   2021-2022  2021-2022 (*) 2022-2023  

      
Langebaan     
Commissiekosten  500 561 500 
Training & begeleiding  9.940 6.130 7.850 
Medische begeleiding  4.680 4.680 4.290 
IJshuur  0 0 0 
Talentontwikkeling  0 0 0 
Kleding   0 0 2.500 
Overige kosten   0 0 0 
Totaal   15.120 10.303 16.640 

      
Shorttrack     
Commissiekosten  250 0 250 
Training & begeleiding  4.505 4.762 4.505 
Gewestelijke ploegen  0 0 0 
Zuid-Hollands kampioenschap  250 0 250 
Trainingskampen  1.955 0 1.955 
Baanbeveiliging  0 0 0 
IJshuur  14.076 2.656 14.076 
Overige kosten    500 9.977 500 
Totaal   21.536 17.395 21.536 

      
Kunstrijden     
Commissiekosten  0 0 0 
Training & begeleiding  1.325 0 1.325 
Wedstrijden  0 0 0 
IJshuur   2.600 0 2.600 
Talentontwikkeling  0 0 0 
Overige kosten    0 0 0 
Totaal   3.925 0 3.925 
      
Jeugdschaatsen     
Pupillencompetitie  4.000 3.027 4.000 
Mini-elfstedentocht  2.500 2.163 2.500 
Trainersopleiding  0 0 0 
Overige kosten  100 0 100 
Totaal   6.600 5.191 6.600 
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LASTEN   Begroot Realisatie Begroot 
   2021-2022  2021-2022 (*) 2022-2023  

      
Marathon     
Commissiekosten  190 133 0 
Vrijwilligersdag  1.500 0 1.500 
Training & begeleiding  2.500 0 2.500 
Talentontwikkeling  600 0 425 
6-banentoernooi  960 0 960 
Landelijke wedstrijden  250 0 250 
Gewestelijke wedstrijden  0 0 0 
IJshuur  0 0 0 
Overige kosten   0 0 0 
Totaal   6.000 133 5.635 

      
Inline-skaten     
Commissiekosten  0 0 0 
Kosten prijzen  5.322 0 5.522 
Training & begeleiding  1.600 0 1..600 
Wedstrijdorganisatie  1.700 0 5.076 
Baanhuur   3.035 0 3.035 
Medische begeleiding  600 0 0 
Opleidingen  1.640 245 500 
Startpistool & rondebord  2.000 0 0 
Overige kosten   2.377 3.766 500 
Totaal   18.274 4.011 16.223 

 
Baancommissie     
Administratie/vergaderkosten  0 3.636 0 
Wedstrijdkosten  7.500 8.062 6.500 
Afschrijvingen  0 0 0 
Overige kosten   0 1.082 0 
Totaal   7.500 12.780 6.500 

      
Abonnementenadministratie     
Administratiekosten  9.000 9.000 9.000 
Bank/porti  350 268 350 
Poortcontrole  300 850 300 
EHBO   8.500 7.443 8.500 
Materialen   0 247 0 
Overige    0 0 0 
Totaal   18.150 17.808 18.150 

      
IJshuur   440.600 427.695 503.000 
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LASTEN   Begroot Realisatie Begroot 
   2021-2022  2021-2022 (*) 2022-2023  

      
Gewest algemeen     
Kantoorbenodigdheden  100 130 150 
Abonnementen/website  300 132 200 
Verzekeringen  325 491 500 
Bankkosten  325 906 500 
Telefoon/porti  50 0 50 
Reiskosten  0 0 0 
Vergaderkosten  500 58 250 
Jaarvergadering  2.000 0 2.000 
Administratiekosten  900 1.068 750 
Reservering lustrum  0 2.500 p.m. 
Afschrijvingen  0 937 659 
Voorraad  0 1.219 1.241 
Bestemmingsreserve  0 5.469 0 
Overige   1.000 343 700 
Totaal   5.500 13.251 7.000 

       
 
TOTAAL LASTEN 
   

543.205 
  

508.566 573.158 

 
 
(*) Per 30-04-2022 
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BATEN  Begroot Realisatie Begroot 
  2021-2022  2021-2022 (*) 2022-2023  
     
Langebaan/kortebaan    
Bijdrage rijders 12.000 9.355 14.210 
Sponsorinkomsten 1.560 0 1.430 
Bijdrage Talentenfonds 1.560 0 1.000 
Overige opbrengsten  0 0 0 
Totaal  15.120 9.355 16.640 

     
Shorttrack    
Bijdrage Talentenfonds 2.861 0 2.861 
Bijdrage rijders  17.005 17.005  
Zuid-Hollands kampioenschap 800 0 800 
Kussenhuur Dordrecht 120 0 120 
Commissiekosten 250 0 250 
Activiteitendag coronaperiode 500 0 500 
Overige opbrengsten 0 4.245 0 
Totaal  21.536 11.530 21.536 

     
Kunstrijden    
Bijdrage Talentontwikkelingsfonds 1.325 0 1.325 
Bijdrage rijders 2.600 0 2.600 
Inschrijfgeld GWK 0 0 0 
Overige opbrengsten  0 0 0 
Totaal  3.925 0 3.925 

     
Marathon     
Bijdragen rijders 3.500 1.275 2.500 
Bijdrage KNSB 2.100 0 2.100 
Sponsoring 0 0 0 
Wedstrijden (6-banentoernooi) 250 0 1.250 
Jeugdmarathon 0 0 0 
Overige opbrengsten 150 0 150 
Totaal  6.000 1.275 6.000 
     
Jeugdschaatsen     
Pupillencompetitie 1.950 940 1.950 
Mini-elfstedentocht 2.500 750 2.500 
Opleidingen 0 0 0 
Overige opbrengsten 0 0 0 
Totaal  4.450 1.690 4.450 
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BATEN  Begroot Realisatie Begroot 
  2021-2022  2021-2022 (*) 2022-2023  
    
Inline-skaten    
Inschrijfgelden 4.148 0 4.850 
Sponsoring 6.386 0 6.386 
Bijdrage rijders 3.900 0 4.500 
Bijdrage sectie inline 1.200 0 500 
Talentenfonds opleidingen 1.640 245 0 
Talentenfonds pistetraining 1.000 0 0 
Overige opbrengsten 0 0 0 
Totaal  18.274 245 16.236 
     
Baancommissie    
Wedstrijdinkomsten 5.000 8.362 0 
Overige opbrengsten 2.500 10.805 0 
Totaal  7.500 19.167 0 

     
Abonnementenadministratie   
Abonnementen 363.000 381.969 405.000 
IJsverhuur  59.800 63.049 73.100 
Vastrecht  40.500 28.838 44.500 
Rente  40 0 0 
Overige  4.700 0 5.100 
Totaal  468.040 473.856 527.700 

     
Gewest algemeen    
Contributie verenigingen 0 0 0 
Fonds LLS/Talentontwikkeling 0 5.469 0 
Bijdrage toertochten 0 0 0 
Rente  500 0 0 
Overige  500 0 0 
Totaal  1.000 5.469 0 

     
 
TOTAAL BATEN   545.845 522.587 596.487 

     
 
RESULTAAT   2.640 14.021 -8.732 

 
 
(*) Per 30-04-22 
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Beleidsvoorstellen 
 
 
Aanleiding 
 
• Het Gewest van 1893 was vooral natuurijsgericht (ijswegencentrale). Het Gewest anno 

2022 richt zich met name op sportbeoefening en talentontwikkeling. 
• Aanhoudend negatieve trend langebaan- en marathonschaatsers 
• Teruglopende inkomsten 
• Oplopende kosten 
• Geringe betrokkenheid, vacatures steeds vaker moeilijk in te vullen 
• Steeds minder schouders die de bestuurlijke en organisatorische last dragen 
• Een deel van de leden is inactief en “wil niets”.  
• Discussie over benodigde en gewenste omvang eigen vermogen 
• Aanstaande (bijdrage in) investeringen in infrastructuur voor sportbeoefening 
• Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) stelt scherpere eisen aan bestuur en 

organisatie. 
 
Het bestuur wil vooruit en “goed” besturen. Vooruit in de stimulering en ondersteuning van 
sportbeoefening en talentontwikkeling. Samen met leden die deze ambitie delen. Zij wil 
efficiënt en slagvaardig kunnen handelen, waarbij uiteraard te allen tijde verantwoording 
aan de leden wordt afgelegd. 
 
Dit vraagt om bezinning en herijking van het beleid dat we voeren en de organisatie 
waarmee we dat doen. We willen het volgende in de aanloop van de AGV 2023 definitief 
uitwerken (waarbij we ook rekening houden met de nieuwe strategische koers van de KNSB) 
en vragen de vergadering om mandaat om een aantal zaken in gang te zetten. 
 
 
1



Huidige situatie 
 
Hier de resultaten op hoofdlijnen van de laatste vijf jaar: 
 

 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Kosten 508.097 460.098 465.029 494.955 471.555 

Baten 522.587 459.387 493.653 498.302 487.343 

Resultaat 14.021 -711 27.622 3.347 16.610 

Eigen vermogen op einddatum:      

Kapitaal gewest 248.729 249.440 212.443 209.097 220.397 

Reserve abonnementenadm. 68.867 68.867 68.867 68.867 68.866 

Sponsorgelden (uit OTS) 31.928 31.928 - - - 

Bestemmingsreserves 30.157 30.402 39.777 45.965 23.746 

Totaal 379.681  379.926 348.709 327.276 329.619 

 
De sleutelfactor in de exploitatie is de afname van abonnementen en (wedstrijd)vastrecht. 
Die ontwikkelen zich als volgt: 
 

 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Abonnementen LB+MA 1.867 1.746 1.966 2.020 2.069 

Abonnementhouders LB+MA 1.443 1.321 1.446 1.493 1.542 

Vastrecht LB+MA 764 759 832 897 923 

Jeugdschaatsers 776 666 716 703 629 

Shorttrack 172 177 174   

Kunstrijden 210 192 183   
 
LB = Langebaan, MA = Marathon.  
 
Over deze gegevens verder de volgende opmerkingen: 
 
Kosten 
 
• IJshuur is de grootste kostenpost (± 90%) van het Gewest. Deze kosten zijn relatief 

stabiel, neemt hooguit iets toe. 
• De algemene kosten van het Gewest zijn de laatste jaren sterk gereduceerd. Hier is de 

rek wel uit. 
• De terugkeer van de opleidingsteams naar het Gewest betekent een toename van 

kosten. Vooralsnog worden deze kosten voornamelijk door de (ouders van de) rijders 
gedragen. 
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Baten 
 
• In het verleden kon het Gewest rekenen op een retributiebijdrage van de bond, deze 

bijdrage is echter enkele jaren geleden gestopt. 
• Vanwege de ruime reserve is eerder besloten niet tot contributieheffing over te gaan. 
• De grootste inkomstenbron bestaat uit abonnementen, vastrecht en ijsverhuur (± 97%). 

Deze zijn grotendeels variabel. De afname van abonnementen en vastrecht daalt al jaren. 
Zo is het aantal abonnementhouders (langebaan/marathon) in vijf jaar tijd met 14% 
afgenomen, het aantal abonnementen met 20% en het aantal wedstrijdrijders met 31%. 
Seizoen 2021-2022 laat wel stabilisatie of een lichte stijging zien. 

• Jaarlijks wordt een bijdrage van de bond ontvangen die specifiek bestemd is voor 
talentontwikkeling. Ook dit bedrag is inmiddels sterk gereduceerd. 

• Sponsoring staat op dit moment op een laag pitje en zal de komende jaren naar 
verwachting meer gaan bijdragen. Zal vooralsnog relatief gezien bescheiden blijven en 
vooral ten goede komen van de opleidingsteams. 

• Het beeld wordt positief gekleurd door de zakelijke creativiteit van de baancoördinator 
en de goede relatie met De Uithof.  

 
Resultaat 
 
• Ondanks dat er elk jaar een klein tekort wordt begroot resteert steeds een batig saldo. 
• Het eigen vermogen is de laatste vijf jaar met 18% toegenomen. 
• Het eigen vermogen is in de loop van de tijd gegroeid door winst op abonnementen, 

vastrecht, en de retributie van de KNSB. Met name de exploitatie van de 400 meterbaan 
van De Uithof (langebaan, marathon en jeugdschaatsen) draagt hiertoe bij. Andere 
disciplines zijn niet (altijd) kostendekkend en worden gesubsidieerd. 

• Het resultaat op de huur van De Uithof ijs (IJshuur – (abonnementen + vastrecht + 
gerelateerde kosten)) is nu ongeveer neutraal. Hier heeft altijd de winst gezeten, maar 
als de huidige trend zich blijft doorzetten en de tarieven gelijk blijven zal er vanaf 
komend seizoen op worden ingeleverd. 

 
Verwachtingen 2022-2027 
 
• Er is weinig aanleiding om aan te nemen dat er een trendbreuk plaatsvindt in de al 

jarenlange afname van sporters. Dit betekent dat de inkomsten jaarlijks met minimaal  
€ 10.000 afnemen als we de tarieven niet gaan verhogen. 

• Er wordt een groei van het jeugdschaatsen verwacht (+20% levert € 10.000 extra 
inkomsten op, er zou wellicht ijs bij moeten maar dat is moeilijk te vinden). Deze groei 
kan op termijn een impuls geven aan de wedstrijddeelname.  

• Er worden meer inkomsten uit sponsoring verwacht, ten bate van talentontwikkeling. 
• Er is een vervanging van het scorebord op komst, kosten gedeeld met De Uithof komen 

neer op ± € 20.000. 
• Er is geld nodig voor een structurele verbetering van de baanbeveiliging voor shorttrack. 

Op dit moment wordt hard gewerkt dit met sponsors te realiseren.  
• De vraag is in hoeverre het Gewest zou moeten bijdragen in de kosten van 

talentontwikkeling of meer specifiek de kosten van de gewestelijke opleidingsteams. 
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Met welke financiële risico’s moeten we rekening houden? 
 
• Terugloop sporters door pandemie, oplopende kosten voor sportbeoefening 

Als het land op slot gaat kan er niet gesport worden. In seizoen 2020-2021 hebben we 
ons er goed doorheen geslagen. Als een kwart van de sporters afhaakt loop je een ton 
aan inkomsten mis, terwijl je voor het lopend seizoen afspraken met De Uithof hebt.  

• IJsbanen kunnen failliet gaan 
Als De Uithof failliet gaat kan daar niet geschaatst worden, maar zijn er ook geen kosten 
voor ijshuur. Als we dat niet op de een of andere manier kunnen opvangen zal dat wel 
weer tot een afname van sporters leiden. 

• Er kan zich een incident voordoen waarbij schade wordt geleden die op het gewest 
wordt verhaald en niet door de verzekering wordt gedekt. 
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Voorstel 1: contributie 
 
Het doel voor het invoeren van een Gewestelijke contributie is dekking van de lopende 
bestuurlijke uitgaven. Vaste kosten met vaste baten bestrijden. Het uitgangspunt voor de 
invoering is een redelijk bedrag, waarbij rekening is gehouden met de verschillen tussen 
verenigingen, in grootte en activiteiten. Gekozen is voor een systeem, waarbij voor de 
natuurijsclubs rekening wordt gehouden met het totale aantal leden. Het bestuur heeft 
onder meer de volgende punten in haar overweging meegenomen: 
 
• Het gewest is een vrijwilligersorganisatie die voor haar leden activiteiten organiseert. 

Hiervoor worden kosten gemaakt. 
• Voorheen betaalden leden contributie aan de KNSB, die dat weer aan ons betaalde 

(retributie). Dat systeem is opgeheven. 
• Tegenwoordig worden vrijwel alle kosten gedekt uit de marge die wordt gemaakt op de 

bijdrage van de afnemers van abonnementen op de 400 meter baan op De Uithof. Die 
marge is door de afname van het aantal abonnementhouders en wedstrijdrijders zo goed 
als verdampt. 

• Uiteindelijk zijn het de leden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de continuïteit 
van het Gewest. 

• Van leden mag een bijdrage worden gevraagd. Die bijdrage kan in natura zijn (door bij te 
dragen aan organisatie en bestuur), maar ook financieel. De bijdrage van vrijwilligers 
staat onder druk. Uiteindelijk zal ook dit leiden tot hogere kosten. 

• Het is een goed gebruik om vaste kosten met vaste baten te bestrijden. 
• De relatie tussen gewest en haar leden dreigt hier en daar te verwateren. Contributie 

maakt die relatie “tastbaar” en zorgt direct of indirect voor betrokkenheid. Immers: als je 
contributie betaalt wil je ook weten wat je daarvoor krijgt. En die discussie moet nu juist 
gevoerd worden. 

 
Naar grootte worden bij natuurijsverenigingen drie niveaus onderscheiden, te weten t/m 
100 leden, 101 t/m 500 leden en meer dan 500 leden.  
 
Bij schaatsverenigingen wordt uitgegaan van het actuele aantal actieve leden. Rijders van 
schaatsverenigingen zijn als actief lid aangemeld bij de KNSB. De schaatsverenigingen 
worden belast per actief lid.  
 

Natuurijsverenigingen  

t/m 100 leden € 35,00 

101 – 500 leden € 50,00 

> 500 leden € 75,00 

Schaatsverenigingen  

Tarief per actief lid € 0,50 
 
Om de leden tegemoet te komen voeren we het geleidelijk in met een subsidie die in drie 
jaar wordt afgebouwd. Daarvoor brengen we € 15.000 ten laste van het eigen vermogen. 
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Voorstel 2: Lidmaatschap 
 
Het ledenbestand kent een diverse samenstelling. Leden verschillen in doel, activiteiten, 
omvang en draagkracht.  
 
De meeste leden willen hetzelfde als het bestuur: sportbeoefening en talentontwikkeling 
stimuleren en ondersteunen. Sommige leden hebben een andere agenda en willen “niets” 
en dragen zo ook niets anders bij dan “tegen” zijn. 
 
Dat begrijpen we. Normaal gesproken zou je in zo’n situatie afscheid nemen. In dit geval kan 
dat niet, tenzij je ook het lidmaatschap van de KNSB opzegt. Want een lid van de KNSB is ook 
automatisch lid van een gewest. 
 
Voor die verenigingen willen wij een oplossing bieden. Die kunnen “passief lid” worden. Dit 
in tegenstelling tot actieve leden. Passieve leden zijn formeel lid van het Gewest, maar 
dragen niets bij (leveren geen kader en betalen geen contributie), hebben stemrecht noch 
toegang tot de Algemene Gewestelijke Vergadering. Passieve leden kunnen te allen tijde 
weer actief lid worden, waarbij de rechten en plichten die bij het actief lidmaatschap horen 
worden gerespecteerd. 
 
 



Voorstel 3: eigen vermogen 
 
We houden een reserve aan om: 
 
• Grotere uitgaven te kunnen doen (liquiditeit) 
• Onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen 
• De ijshuur van De Uithof te kunnen voorfinancieren 
 
Het bestuur stelt voor een reserve aan te houden van € 125.000. 
 
Het bestuur stelt voor het eigen vermogen boven dit bedrag geleidelijk af te bouwen en te 
besteden op een wijze die recht doet aan de functie van het gewest en haar leden. We doen 
dit door het surplus toe te wijzen aan de volgende bestemmingsreserves: 
 
• Abonnementenadministratie (bestaand) 
• Topsportfonds (was reserve talentontwikkeling) 
• Breedtesportfonds (nieuw) 
 
Bij een batig exploitatiesaldo vullen we de algemene reserve aan tot € 125.000. Daarboven 
doteren we 50% van het saldo aan het topsportfonds en 50% aan het breedtesportfonds. 
Met de reserve abonnementenadministratie compenseren we een negatief saldo op de 
huur/verhuur van ijs. Daarmee kunnen we de tarieven de komende jaren stabiel houden 
(hoewel een kleine verhoging wellicht wel gewenst is). Als de pot leeg is wordt deze reserve 
opgeheven. 
 
Topsportfonds (werktitel) 
 
• Dit is de huidige bestemmingsreserve voor talentontwikkeling. 
• Doel van dit “fonds” is het stimuleren van talentontwikkeling. 
• Alleen GTC’s kunnen een beroep op het topsportfonds doen. 
• Als clubs of districten een beroep willen doen kan dit via een GTC. 
• De criteria moeten nader worden uitgewerkt. De huidige regeling vormt de basis.  
• We voegen de reserve sponsorgelden á € 31.928 toe aan het topsportfonds.  
 
Breedtesportfonds (werktitel) 
 
• Dit is een nieuwe bestemmingsreserve. 
• Doel van het breedtesportfonds is het stimuleren van de participatie. Bijvoorbeeld: 

ledenwerving, (onderzoek naar) ijsbanen, collectief promotiemateriaal, clinics.  
• Alleen leden (clubs) en districten kunnen een aanvraag op het breedtesportfonds doen. 
• Dit beloont leden die initiatief nemen om iets bij te dragen aan de sport. Geldt 

nadrukkelijk ook voor (natuur)ijsclubs! 
• Het breedtesportfonds ontvangt eenmalig een bedrag van € 60.000. 
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Daarmee zou de samenstelling van het eigen vermogen als volgt worden. Dit overzicht is 
gebaseerd op seizoen 2020-2021. Het batig saldo van seizoen 2021-2022 is hierin nog niet 
verwerkt. 
 
 nu dotatie wordt 

Abonnementenadministratie 68.867 0 68.867 

Topsportfonds 30.157 31.928 65.428 

Breedtesportfonds 0 60.000 60.000 

Reserveren voor scorebord 0 20.000 20.000 

Reserveren voor baanbeveiliging 0 20.000 20.000 

Reserveren voor subsidie contributie 0 15.000 15.000 

Algemene reserve   125.065 

Totaal   374.360 
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Voorstel 4: Organisatie en vertegenwoordiging districten en sectie natuurijs 
 
Het bestuur constateert dat de in de statuten genoemde Gewestelijke Technische 
Commissie Toerschaatsen (die ook in het Gewest Zuid-Holland inactief is) niet past in de 
sectiestructuur van de KNSB. Hierdoor mist het Gewest Zuid-Holland de aansluiting bij de 
Sectie Natuurijs van de KNSB. Verder constateert het bestuur dat de communicatie voor de 
natuurijsclubs vanwege steeds minder actieve districten steeds moeilijker wordt. Een groot 
deel van de natuurijsclubs voelt zich niet vertegenwoordigd. Tenslotte constateert het 
bestuur ook dat de organisatiestructuur van het Gewest Zuid-Holland niet meer 
overeenkomt met de organisatiestructuur van de KNSB. 
 
Het onderstaande is in goed overleg met het Algemeen Bestuur, en dus ook met de 
districtvoorzitters, tot stand gekomen. 
 
Voorstel 
 
1. Het opheffen van de Gewestelijke Technische Commissie Toerschaatsen. 
2. Het oprichten van de Gewestelijke Technische Commissie Natuurijs. 
3. Het uittreden van de districtsvoorzitters uit het Algemeen Bestuur van het Gewest Zuid-

Holland. 
4. Het opzetten van het DVO (District Voorzitters Overleg). Dit is het overleg van de 

districtsvoorzitters met het bestuur van het Gewest Zuid-Holland. 
 
Uitwerking 
 
Oprichting Gewestelijke Technische Commissie Natuurijs. 
 
De TC bestaat minimaal uit: 
 
• Voorzitter 
• Secretaris 
• Budgetbewaker 
• Coördinatoren natuurijs (4x) 
 
De GTC Natuurijs zal zelf iemand aanwijzen voor de vertegenwoordiging van de GTC 
Natuurijs in de Sectie Natuurijs van de KNSB. De bestuursleden van de GTC Natuurijs hoeven 
niet per se voorzitter van een district te zijn omdat met de 4 coördinatoren al een regionale 
spreiding wordt bereikt. Het is natuurlijk wel verstandig om bestuursleden te kiezen die 
ingewijd zijn in het Gewest Zuid-Holland en de KNSB. 
 
Het uittreden van de districtsvoorzitters uit het bestuur van het Gewest Zuid-Holland 
 
Het Gewest Zuid-Holland wil niet af van de districten. Het bestuur is van mening dat zij een 
waardevolle functie hebben in de structuur van het gewest. Wel zal de manier waarop de 
districten communiceren met het gewest veranderen. 
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Districten zijn allemaal anders georganiseerd. Het district Sassenheim heeft alle taken en 
disciplines in zich, terwijl bijvoorbeeld het district Alblasserwaard alleen een taak heeft in de 
vertegenwoordiging van de natuurijsclubs. Het district Aar en Amstel zal waarschijnlijk 
helemaal verdwijnen. 
 
Met de structuurwijziging wordt de communicatie éénduidig. Het district Sassenheim zal 
met alle relevante GTC’s communiceren (Langebaan, Shorttrack, In-line en Natuurijs) terwijl 
het district Alblasserwaard naar alle waarschijnlijkheid alleen communiceert met de GTC 
Natuurijs. Daar waar er geen district (meer) is kunnen de verenigingen ook rechtstreeks 
communiceren met de GTC Natuurijs. 
 
Eén en ander betekent wel dat dat de districtsvoorzitters niet meer vertegenwoordigd zullen 
zijn in het Algemeen Bestuur van het Gewest Zuid-Holland. 
 
Het DVO (District Voorzitters Overleg). 
 
Het Gewest Zuid-Holland erkent de expertise van de districten. Daarom wil het bestuur van 
het Gewest Zuid-Holland per jaar minimaal 2x met de districtsvoorzitters vergaderen als 
zijnde de expertise groep DVO (District Voorzitters Overleg). Op deze manier zijn de 
districten op dezelfde manier vertegenwoordigd als de gewesten bij de KNSB namelijk het 
GVO (Gewestelijk Voorzitters Overleg) Met het in leven roepen van dit overleg houdt het 
Gewest Zuid-Holland feeling met de districten. 
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Voorstel 5: Vertegenwoordiging GTC-voorzitters 
 
De GTC-voorzitters treden terug uit het bestuur en hebben daar inmiddels mee ingestemd. 
De GTC’s worden vanaf dat moment in het bestuur vertegenwoordigd door het bestuurslid 
technische zaken. De statutaire voorwaarde dat de leden van GTC’s gebonden zijn aan 
maximaal drie termijnen van drie jaar komt te vervallen.



Voorstel 6: Instellen continuïteitscommissie 
 
Zoals eerder in dit verslag vermeld is het bestuur aan de slag gegaan met het uitwerken en 
invoeren van maatregelen om te voldoen aan de WBTR. Eén van deze maatregelen is het 
instellen van een continuïteitscommissie. Dit is een “slapende” commissie die in actie komt 
als het bestuur valt of niet langer in staat is haar taak uit te oefenen. De commissie is door 
de ledenvergadering gemachtigd in dat geval zo snel mogelijk een ledenvergadering te 
organiseren en tot die tijd de bestuurstaken waar te nemen. Wij vragen de vergadering in te 
stemmen met het instellen van deze commissie in afwachting van opname in de statuten. 
Het bestuur heeft drie oud-bestuurders bereid gevonden in deze commissie plaats te nemen 
en draagt voor: 
 
• Hans Andela 
• Peter van der Wart 
• Simon Ros 
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Besluitvorming  
 
Concreet vragen wij de vergadering in te stemmen met de volgende voorstellen: 
 
1. Invoering van het voorgestelde contributiestelsel met ingang van het verenigingsjaar 

2023-2024, waarbij de geschetste overgangsregeling van toepassing is. 
2. Uitwerking van de invoering van het passief lidmaatschap ter definitieve besluitvorming 

in de AGV van 2023. 
3. In te stemmen met het beleid van aanhouden van een minimale reserve van € 125.000. 
4. Mandaat om het plan voor instelling van de beschreven bestemmingsreserves verder uit 

te werken. 
5. In te stemmen met de opheffing van de GTC Toerschaatsen in afwachting van aanpassing 

van de statuten 
6. In te stemmen met de oprichting van de GTC Natuurijs. 
7. In te stemmen met het uittreden van de districtvoorzitters uit het Algemeen bestuur, in 

afwachting van aanpassing van de statuten.  
8. In te stemmen met het uittreden van de voorzitters van de GTC’s uit het Algemeen 

bestuur, in afwachting van aanpassing van de statuten.  
9. In te stemmen met het instellen van een continuïteitscommissie en de benoeming van 

de drie genoemde leden 
 
Met het mandaat van de leden zal het bestuur nieuw beleid in gang zetten en een wijziging 
van de statuten voorbereiden. Ook zal bekeken worden welke zaken beter in een 
huishoudelijk reglement geregeld kunnen worden. De conceptstatuten en het eventuele 
huishoudelijk reglement kunnen dan in de AGV 2023 worden behandeld. 
 
Invoering van bovengenoemde voorstellen houdt ook in dat het onderscheid tussen 
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur vervalt. Er blijft dus één bestuur bestaan dat in ieder 
geval bestaat uit: 
 
• Voorzitter 
• Vice-voorzitter 
• Penningmeester 
• Secretaris 
• Bestuurslid technische zaken 
 
Ook dit dient in de notulenwijziging te worden meegenomen.  
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Verslag Ledenraad KNSB 
 
 
Dit verslag is ook opgenomen in de stukken van de AGV 2021 die we in februari behandeld 
hebben. Sindsdien zijn er geen relevante ontwikkelingen geweest. 
 
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. 
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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.  
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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 
• Budgetbeheerder 
• Commissielid 
• Mensen die willen helpen met de organisatie en jurering van de skeelercompetities, 

waaronder scheidsrechters en bedieners van de tijdwaarneming. 
 
GTC Shorttrack 
 
• Secretaris 
 
GTC Marathon 
 
• Voorzitter 
• Vrijwilligerscoördinator 
• Secretaris 
• Scheidsrechter 
 
Baancommissie 
 
• Secretaris 
• Juryleden 
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Overig 
 
• Vertrouwenspersoon opleidingsteams 
• Ondersteuning op het gebied van communicatie 
• Ondersteuning bij juridische zaken 
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