
Verslag Najaarsvergadering 
Gewest Noord Brabant-Limburg-Zeeland 

 

 

Datum 23 november 2016 
Locatie  ‘De Vrijheid’ Oirschot 

Eindhovensedijk 33 
Aanvang  20.00 uur 
   

Aanwezig  Leden Baancommissies en Verenigingen: P.Lemmens (LbSV/ LvV), A. de Kort (IJCT/Master 
Skating), M.Hamers (W.vdBerk), L.Berden (Skate Venlo), M.Peters (VIJC), K.Teuling (IJCT),  A. 
Kusters (BC BR/YA), B.Streefkerk (YA), C.Soons (Striene), B. Haans (BC TB), W. Strik (STB), A. 
den Otter (RTC Zuid), J. den Ouden (LbSV), J. de Koning (LbSV), E. Bielars (SSVB), P. de Jong 
(BC EV/erelid), T. Schiphouwer (BC BR/Striene), H. van den Heuvel (BC EV/Pinquins), P. Siliacus 
(Ballangrud), C. Krijnen (IJCT), W. Maris (IJCE), M. Weerts (RSNL). 
 
Ledenraad, Secties en Bestuur Gewest NB-L-Z: A.Ruben (LR), W. den Dulk (LR), M.Spijkers-v.Gils 
(erelid), M. Kleibeuker (erelid), J. Heynens (Bestuur), H. Uithoven (GTC MR), S. Brockbernd (GTC 

KR), S. Berden (GTC Inline), H. Arts (GTC ST), S. Niemans (Bestuur), E. Gerrits (Bestuur a.i), M. 
van Aken (Bestuur). 
 

  
Afgemeld  T. Posno (ledenraad), D. de Kort (BC BR), A. Boeren (ere lid), L.Voets (RTC), S. Stokmans (IJCT), 

W. vd Heijden (ere lid), K. Verbeek (ere lid), J.v Wijgerden (IJsvrienden), A. Straver (ere lid), N. 
Broers (IJCE), P.Hovesteydt (ere lid), T. Bruurs (deVennen), M. Vermeulen (NLSV Lommel), N. 
van Bergeijk (IJsvrienden), E. Mesu (de Poel), B. v Dinter (ISIS), H.Hoefman (erelid) 

 
1.  Opening en vaststellen agenda 

Agenda vastgesteld zonder toevoegingen 
 

2.  Huldigingen  
Karen Teuling Nederlands kampioene masters 2016: 3e maal kampioen sinds inline skaten deel 
uitmaakt van het gewest. 

 
3.  Inline Skaten : Jaarverslag 2016 en Seizoen 2017  

VZ GTZ Inline: Susan Berden 
 
Afgelopen inline seizoen zijn er jeugdwedstrijden en 7 CMD marathons verreden in de Stehmann 
competitie in Zuilichem (ijsv), Schijndel, Nieuwkuijk, Beek, Venlo, Stevensbeek, Puttershoek, 
Zuilichem (RST). Het aantal deelnemers bij de jeugd is 111 (9 meer dan 2015) en bij de volwassenen 
CMD rijders 36 (7 meer dan 2015). 
 In Zuilichem zijn 2 Jeugdwedstrijden verreden en 1 marathon CMD. De jeugdwedstrijden zijn 

georganiseerd door 2 verschillende verenigingen die gebruik maken van de baan in Zuilichem.  
 Voor het eerst is er ook een Stehmann competitie wedstrijd gereden in het Zuid-Limburgse Beek. 

Bij deze wedstrijd waren er vooral bij de CMD marathon veel deelnemers. 
 
Op vrijdagavond 10 Juni is het gewestelijk kampioenschap Inline NB-L-Z verreden op het 
Baronieparkoers in Breda. Bij de Jeugd stonden er 58 deelnemers aan de start. Bij de 10km voor 
volwassenen waren dit er helaas maar 6. Helaas is dit mede gekomen door de datum waarop dit GK 
georganiseerd is. Dit viel gedeeltelijk samen met het NK baan. In de planning van komend seizoen 
gaan we hier uiteraard rekening houden. 
 
In Venlo is op zondag 17 Juli een internationale jeugdwedstrijd georganiseerd door Skatevereniging 
Venlo in samenwerking met CST Köln 
66 Jeugdrijders uit 4 verschillende landen streden om de prijzen. Dit evenement gaat in 2017 zeker 
een vervolg krijgen. 
 
De wedstrijden zijn Goed verlopen. Het was voor ons een jaar met vallen en opstaan maar uiteindelijk 
mogen we concluderen dat we vooruitgang boeken. Dit gaan we het volgend seizoen doorzetten! 
 
In het seizoen 2017 willen we verder “professionaliseren”.  
 Gaan rijden met transponders, ook bij de jeugd (vergelijk shorttrack). Hiervoor zijn enkele 

aanpassingen in het tijdregistratiesysteem noodzakelijk. Momenteel zijn we aan het inventariseren 
hoe we dit het beste aan kunnen pakken.  

 De regelementen zullen aangepast gaan worden naar de regelementen zoals die ook bij de 
landelijke baan jeugd gelden. (algemeen regelement KNSB 2016).  

 In 2016 zijn 7 personen opgeleid als “basis Jury” hiermee kunnen we de komende jaren vooruit en 
hoeven we niet continu op dezelfde perso(o)n(en) te leunen.  

 De communicatie zal ook komend seizoen veelal via Facebook in combinatie met de nieuwe 
website KNSB Zuid plaatsvinden. 

 



Jan de Koning LbSV vraagt om een voorbeeld van het nieuwe reglement. Susan geeft een voorbeeld 
hetgeen voor Jan de Koning voldoende duidelijk is. 
 
Complimenten van de vergadering voor Susan Berden. 

 
4.  Verslag voorjaarsvergadering 26 mei 2016 en mededelingen 

 
Korte stilte voor Daan Gomen en Bart van Son  
Bart van Son (5 mei 2015) was lid van schaatsploeg van het gewest Noord-Brabant op 29 november 
1963 en werd 6e bij 2e IJsselcup in Deventer. Bart was in de jaren 63-88 actief bij de GTC-LB en 
tevens trainer van de seniorenploeg ("Skollploeg" ). 
Daan van Gompen (5 juli 2016) oud-rijder en eerste Jong Oranje lid ooit uit ons gewest. Deelnemer 
aan het WK junioren in 1973. Meervoudig gewestelijk kampioen. Lid van VIJC Vught.  

 
Verslag voorjaarsvergadering  
 Correctie naam J. van der Plaat in J. van der Plaats.  
 Correctie naam LbSV 
 Verslag akkoord 
 
Mededelingen 
 Benoeming 2e penningmeester: Eric Gerrits (stelt zichzelf voor). Vergadering heeft geen bezwaar 

en benoeming is daarmee akkoord. 
 Kandidaten VZ GTC LB : 3x vanuit Breda. We willen Tilburg, Eindhoven en Geleen oproepen ook 

kandidaten aan te leveren, anders gaan we verder met de kandidaten uit Breda. Uit de 
vergadering komen niet direct aanmeldingen voor deze functie.  

 
Meskelien Kleibeuker vraagt welke functies en functie omschrijvingen?  
Antwoord: Het betreft zowel voorzitter langebaan als technische commissie langebaan. Functie 
omschrijvingen zijn verkrijgbaar via Sylvester Niemans. 
Overzicht Vacatures  

Bestuur Gewest Secretaris, PR 

GTC KR Geen  

GTC ST Voorzitter  

GTC LB Voorzitter, wedstrijdsecretariaat 

GTC MR Geen  

BC Breda Geen 

BC Eindhoven Onbekend 

BC Geleen Onbekend 

BC Tilburg Voorzitter en Jury, EHBO Coördinatie 

 
 Verenigingsdag (via KNSB Ramon Kuipers ) 

In voorjaarsvergadering is het idee geopperd om een verenigingsdag binnen gewest te 
organiseren om elkaar beter te leren kennen, de communicatie te verbeteren en nieuwe leden te 
werven. Hans Uithoven, Frank Zwitser en Mary van Aken hebben de mogelijkheden rondom 
Landelijke MR wedstrijd 17 december 2016 onderzocht. Gelijktijdig kwam de vraag van 
bondsbureau om de verengingsdagen te decentraliseren. In gesprek met bondsbureau was de 
conclusie dat de combinatie op 17 december 2016 niet haalbaar is. Vervolgens was het idee om 
door het bondsbureau met behulp van enkele vrijwilligers workshops en interactieve sessies voor 
verenigingsbestuurders te organiseren. Ramon Kuipers zou dit dan op zich nemen met als datum 
18 of 25 maart te Tilburg. Onderwerpen voor de workshops kunnen zijn: vrijwilligers, effectief 
besturen, leden werven, sponsoring.  

 
Eric Bielars vraagt of dit in de plaats komt van de landelijke verenigingsdag?  
Antwoord: ja dit komt in de plaats van de landelijke verenigingsdag 
 
Hierna ontspint zich een bredere discussie:  
Aitske Ruben vraagt of er binnen de vergadering/bestuurders wel behoefte bestaat aan deze 
onderwerpen? 
Meiskelien Kleibeuker geeft aan dat workshops verschillende doelgroepen kent zoals kader, 
vrijwilligers en leden, die elk andere onderwerpen interessant vinden.  
Teun Schiphouwer is van mening dat de door de KNSB georganiseerde activiteiten niet zullen 
leiden tot ledengroei. 
Jan de Koning geeft aan dat korte sessies (ook op 17 december) zinvol is. Een verenigingsdag lijkt 
hem niet zinvol. 
Marij Spijkers stelt voor gebruik te maken van de structuren die reeds aanwezig zijn. 
 
Conclusie Verenigingsdag: halve dagen (2uur) durende kennissessies/workshop meest zinvol in 
plaats van een verenigingsdag. Dit kan onder leiding van Ramon Kuipers. Tijdstip voorstel einde 
seizoen (mei) prettige locatie (boot).  
- Marc Peters VIJC stelt de volgende onderwerpen voor:1) hoe leden vasthouden vanuit clinic 

naar vereniging  en 2) technisch beleid binnen de vereniging. Marc is bereid om dit te 
organiseren bij voldoende belangstelling.  



- Aitske Ruben stelt zich beschikbaar om kennissessie opleiding van trainers op zich te nemen. 
 

 Nieuwe website Herjan van de Heuvel wordt bedankt voor zijn inzet. Hij geeft aan dat de basis nu 
staat en het verder inhoudelijk invullen van de website dient te komen vanuit de verenigingen, 

baancommissies en bestuur. Er is voor gekozen om de eindredactie per discipline bij de voorzitters 
GTC’s neer te leggen.  
Pieter de Jong wordt bedankt voor zijn jarenlange proactieve inzet voor het beheren van de vorige 
website en de soepele overdracht naar de nieuwe website.  
 

5.  Ingekomen agendapunten en vragen leden  

 Marc Peters (vz VIJC): de status van deze vergadering. Kunnen hier besluiten genomen worden of 
niet. Gezien de discussie over de zomer training van de LB ploeg in de vorige vergadering en de 
toelichting in de notulen is het mij nog steeds niet helder of we in vergadering kunnen beslissen 
(of onder welke voorwaarden) of dat dit via mail naar alle verenigingen moet. Kan iemand dit 
praktisch toelichten.  

 
Jan Heynens licht toe:  

- Om over een onderwerp te kunnen stemmen dient deze te zijn ingebracht in de vergadering. 
De tekst van de agenda is derhalve van belang met het oog op waarover de vergadering een 
besluit kan nemen.  

- Bij stemming heeft elk aangesloten vereniging een stem. Een vereniging met meer leden 

heeft meer stemmen: 1-250 = 1 stem ; 251-500 = 2 stemmen ; 501 en meer = 3 stemmen  

- Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Ongeldige 
en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  

- Als er over een controversieel onderwerp dient te worden besloten, bestaat de kans dat er 
schriftelijke stemming wordt gevraagd.  

- Dank aan Nico Broers voor beoordeling statuten en het huishoudelijk reglement.  
 

 Willem Maris (IJCE) : Waarom promoten shorttrack Breda en Den Bosch en niet Eindhoven?  

Doel is door goede onderlinge samenwerking binnen het gewest het shorttrack in het gewest te 
verbreden. Hans Arts en Willem Maris hebben onderling contact gehad en dit punt is opgehelderd.  

 
 

6.  Ledenraad  
Wouter den Dulk brengt verslag uit en geeft een overzicht van de gang van zaken binnen de 
ledenraad.Kernpunten uit zijn betoog 
 Begroting 2016 2017 liep niet: geen/beperkte info en steeds nieuwe tegenvallers. Op 21 mei 2016 

is daarom een convenantgroep in het leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de  
commerciële ploegen, gewesten en rijders.  

 Resultaat convenantgroep en KNSB is uiteindelijk op 27 oktober 2016 bereikt 

- Begroting 2016 2017  akkoord en afspraken gemaakt voor 2018 over prijzenpot. Concept 
begroting wordt dit voorjaar uitgewerkt op basis van het advies van de nog te instaleren 
commissie duurzaam! Ledenraad beslist. 

- Prijzenpot rijders was boven miljoen en is ruim 9ton geworden.  

- Gewesten kregen van de KNSB geen gelden meer voor talentontwikkeling. Aangepast naar 

100K (breedte sport is kweekvijver voor RTC’s) en alle meer winst gaat ook naar gewesten. 
Verdeelsleutel naar gewesten is nog onderwerp van discussie. Hierbij letten we op dat Zuid 
toch uit 4 banen bestaat en niet als 1 geteld gaat worden.  

- Commerciële ploegen willen geen € 125K licentiekosten betalen aan de KNSB maar deze wel 
beschikbaar stellen aan de gewesten via stichting. Verdeelsleutel is nog onderwerp van 
discussie. Ook hier voor ons van belang een goede verdeling te hebben. Mary van Aken heeft 
zich aangemeld voor deelname in de stichting.  

 
Peter Lemmens vraagt hoe voorkomen kan worden dat de discussie over de begroting volgend 
jaar weer tot problemen leidt. Wouter de Dulk geeft aan dat daar aan wordt gewerkt. 
Eric Bielars geeft aan zich zorgen te maken dat de tekorten worden afgewenteld op de 
gewesten/verenigingen.  
Aitske Ruben benadrukt nogmaals alle vertrouwen in Wouter den Dulk te hebben en heeft veel 
waardering voor de inzet van Wouter. Tevens roept Aitske op voor een opvolging voor haar binnen 
de ledenraad.  

 
7.  Financieel verslag 

 Over het verslag en overzicht resultaten 2015 2016 zijn geen vragen ontvangen waarmee 
resultaat 2015 2016 akkoord.  

 Over de begroting 2016 2017 zijn geen vragen ontvangen waarmee begroting akkoord.  
 Verslag kascommissie besproken. Decharge wordt verleend aan het bestuur  
 Benoeming leden kascommissie: Teun Schiphouwer nog 1 jaar commissielid. Nieuw commissielid 

ter opvolging Rian Buitendijk. Peter Lemmens stelt zich beschikbaar 
 



 Vraag Marc Peters (vz VIJC): wat vindt het bestuur een noodzakelijk eigen vermogen en waarom 
c.q waarvoor is het gereserveerd?  
 
Een redelijke buffer dient er nog te zijn om de betalingen in de zomermaanden en die in het begin 

van het winterseizoen te kunnen voldoen, de inkomsten uit de abonnementen zijn pas tegen eind 
december op niveau. 
Wij hanteren een richtlijn van 50% van de totale begroting als maatstaf voor de hoogte van het 
eigen vermogen. Het eigen vermogen is op dit moment licht hoger, maar is ook nodig voor 
aankomende  investeringen voor het implementeren van ET-Vantage zodat de 
abonnementsprijzen hiervoor niet verhoogd behoeven te worden. 
Binnen de vergadering wordt opgemerkt dat dit ten opzichte van beleid bij diverse verenigingen 
minder is dan de door deze verenigingen gehanteerde reserve. Vooralsnog lijkt deze reserve 
voldoende en komt overeen met de huidige financiële situatie 
 
Willen van Maris merkt op, dat 70% van de begroting ook zou kunnen, YCE hanteert een hoger 
percentage. De vergadering vindt 50% van de begroting een acceptabel percentage. 
 

 Verantwoording RTC (besluit uit voorjaarsvergadering): gunstig resultaat 
 Begroot Realisatie  

Begroting kampen en faciliteiten  -€ 8.000,-        -€ 6000 

Trainerskosten  -€ 10.700,-  -€ 9700 

totaal  -€ 18.700,- -€ 15.700 

Voorschot KNSB  € 8.000,- € 8.000 

Bijdrage 10 rijders € 500 pp 

zomerprogramma  

€ 5.000,- € 4.600 

Investering gewest  -€ 5.700,- -€ 3.100 

 
Jan de Koning: waar ligt de verantwoordelijkheid als er iets gebeurt op de baan bij een 
vereniging? Antwoord: De verantwoordelijkheid ligt bij de vereniging en niet bij het gewest. 
Mogelijk ligt dit bij de verhuurder van de baan. Moet in de huurders overeenkomst staan 

 
 RTC Zuid: Accreditatie en Stand van Zaken 

Ad den Otter (vz RTC Zuid) vertelt in het kort de grillige weg naar accreditatie ( 2 bidboeken, 
team bidboek RTC en afstemming KNSB, uitwerking Ad&Mary) en geeft de huidige stand van 
zaken aan.  

 

Bestuur:  

• Ad den Otter (Voorzitter)  

• Cos Bakker (Secretaris),  

• Letty Voets (Penningmeester)  

Adviseur: Mary van Aken (Gewest) 

Team  

• Trainer / coach: Milan Kocken, 10 rijders  
• Paramedisch: Herman van der Vliet 

• Krachttraining: Michiel Reijnders CTO 

• Sportmedisch: CTO/Topsupport  

Partners:  KNSB; CTO; Provincie Brabant, Gemeenten TB-EV-BR; 

Gewest 

 
 

8 Jaarplan Gewest Zuid (Verenigingen, IJsbanen, GTC’s en Baanselecties) 
 Wie doet mee aan gezamenlijke aanpak jaarplan/periode plan? Wie helpt ?  

 met info | input | opstellen (gezamenlijk plan) 
 LbSV geeft aan mee te doen evenals Ballangrud en IJCE. Vanuit Tilburg komt nog geen voorstel 

om te participeren in de samenstelling van een meerjaren plan.  
 

9 Rondvraag 
 Ad de Kort, IJCT vraagt of short track ook deel uit maakt van RTC. Antwoord Hans Arts: rijders 

van ons gewest rijden nog in Dordrecht. Mogelijk in de nabije toekomst wel als het aantal groeit. 
Marathon is geen olympische discipline en daarom niet in het RTC. Mogelijk mass start een optie? 

 Ander voorstel van Ad de Kort: Samenwerking verenigingsdag elke baan nodigt de andere uit? 
 Teun Schiphouwer: vraagt hoelang gewacht wordt met de invulling van de vacatures nu er 

kandidaten zijn uit Breda. Antwoord Mary van Aken: er wordt door gegaan met de invulling maar 
andere banen moeten wel even in de gelegenheid gesteld worden kandidaten aan te dragen.  

  
Sluiting om 22.30 uur 
 Alle aanwezigen hartelijk dank voor de komst en constructieve inbreng.  

 Noot: Hierbij willen wij laten weten dat de RSNL bereid is de gewestelijke marathon te organiseren op    

het Zwart Water te Venlo in geval van natuurijs. 


