
VERSLAG Voorjaarsvergadering 2017 
Gewest Noord Brabant-Limburg-Zeeland 
 

 

Datum 31 mei 2017 
Locatie  ‘De Vrijheid’ Oirschot 

Eindhovensedijk 33 
Aanvang  20.00 – 22.30 uur 

   

 

Aanwezig  

 

Bestuur gewest: S. Niemans, E. Gerrits, S. Berden, S. Brockbernd, B.Clifton, H. Arts, M. van Aken 
Leden:  P. ketelaars (YCT), GJ Hop (YCT), G.van Kuijlenborg (BKV), P. Traanman (IJCE), N. Broers 

(IJCE), A. den Otter (RTC zuid), C. Bakker (RTC zuid), L. Berden (SV Venlo), B. Corremans (ESSV 
Isis), M.Hamers (WvdB), E. van Soest (kids On Ice), M.Vermeulen (NLSV), M. Peters (VIJC), J. 

den Ouden (LbSV), P. Lemmens (LbSV), D. de Kort (BC BR), W. Bosma (STB/GTC ST).  
  

Afwezig  Bestuur gewest: J.Heynens, H. Uithoven 
Ledenraad: T. Posno, A. Ruben, W. den Dulk 

Leden afgemeld: A.Boeren – Maas (ere Lid),  M. Weerts (RSNL), P. Hovestreydt(ere Lid), W. vd 
Heijden (ere Lid), F. Leijnse (de Poel), E. Mesu (de Poel), M. Kleibeuker (ere lid/lvv), H.en M. 

Spijkers (ere leden/GTC KR), N. van Bergeijk (IJsvrienden), J.de koning (LbSV), A. Straver (ere 
Lid), E. Bielars (SSVB)  

 

 

Opening en vaststellen agenda 
 

1.  Huldigingen 2016 2017 
Er is een aparte presentatie van de huldigingen. (zie bijlage) 

Thomas Kennes (KR Senioren Heren) was helaas niet aanwezig maar had zich ook niet afgemeld. Het 
ornament krijgt hij op een later tijdstip alsnog. 

 

 
 
Daarnaast wordt Milan Kocken (nu trainer RTC Zuid) in het zonnetje gezet om hem te bedanken voor de 

opstart van de gewestelijke ploeg vorig seizoen als voorloper van het RTC. Daarmee heeft hij samen met 

het gewest de gok gewaagd omdat het nog niet duidelijk was of er een accreditatie RTC Zuid zou komen. 
Mede dankzij zijn aantreden en het inrichten van de baanselecties is de accreditatie oktober 2016 

gegeven. 
 

2.  Mededelingen en Ledenraad  
 

Duurzame inrichting schaatssport (Expertgroep DINS) 
In de begroting KNSB 2017 2018 zijn de kosten in lijn met de inkomsten. Technisch gezien staat de KNSB 

er financieel niet goed voor omdat afgelopen jaren fors is ingeteerd op het eigen vermogen. Een 
convenantgroep heeft zich daar vorig seizoen over gebogen met als resultaat dat de Ledenraad een 

Expertgroep heeft ingericht om de schaatssport duurzamer in te richten. Adviezen uit deze expertgroep 
zijn unaniem door de Ledenraad overgenomen:  samenwerken, financieel gezond maken, nieuwe indeling 

top-breedtesport, commercieel door ontwikkelen. De onderdelen worden nog nader uitgewerkt met als 
doel invoeren in seizoen 2018 2019.  

 
Duurzame talentontwikkeling (Expertgroep) 

De KNSB erkent dat talentontwikkeling in de gewesten ook gestimuleerd moet worden omdat dit de 
kweekvijver voor RTC’s zijn. Jaarlijks wordt een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor alle disciplines 

waarbij kunstrijden een ander traject kent. De € 100.000 van 2016-2017 is inmiddels verdeeld door de 
vz Gewesten (vast bedrag per gewest en restant volgens verdeelsleutel stemrecht per gewest). Gewest 

BLZ heeft € 10.700 ontvangen en na enige discussie in de vergadering is er een verdeling vastgesteld. 
 

Besluit vergadering: Lange Baan 50% , Shorttrack 15%, Inline 10%, Marathon 7,5%, Algemeen 17,5%. 
Randvoorwaardelijk is dat dit geld écht alleen aan talentontwikkeling wordt besteed. De discussie KBT 

multidisciplinair maken ontstaat en er wordt afgesproken dat Hans Arts, Hans Uithoven en Brian Clifton 
met een voorstel komen. Dit is eventueel ten dele te financieren uit de algemene post. 

 
Daarnaast kennen de commerciële ploegen de licentieafdrachten die ze willen besteden aan 

talentontwikkeling in het land. Dit zijn veelal de RTC’s en de expertgroep erkent het belang van 
investeren in baanselecties. Dit seizoen zijn er 5 ploegen x € 25.000 = € 125.000. Samen met vorig 

seizoen totaal € 250.000, waarbij de twijfel is of het geld van vorig seizoen nog beschikbaar is.  
 



Adviezen werkgroep duurzame talentontwikkeling KNSB worden op 12 juni in laatste bijeenkomst 
besproken. Adviezen zijn: Duurzaam onderzoek/testprotocol, Masterclass coaches, Ideeënbus, 

programma/jaarplan baanselecties, update coachopleiding obv MJOP, optimaliseren bestuurl ijke 
inrichting. Randvoorwaarden zijn de garantie van duurzame RTC’s (nu vaak maar 1 seizoen accreditatie) 

en een aparte stichting waar de gelden in komen.  
 

Directeur bestuurder KNSB 
Huidige directeur bestuurder treedt per 1 juli af. Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuwe kandidaat 

en dit blijkt niet gemakkelijk te zijn. Door de komst van RvT vorig jaar moet de Ledenraad ook wennen 
aan de nieuwe structuur. Gevoelsmatig besluiten ze meer op grote lijnen en minder op details.  
 

3.  Stand van Zaken binnen Gewest Zuid 

 
Resultaten van de pilot Vantage in Tilburg 

Omdat Bert Haans niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn, nemen Broer van Smeden en Erik 
Agterdenbos de presentatie voor hun rekening. Ivm met eerder vertrek wordt dit punt naar voren 

gehaald.  
 

Centraal is door de KNSB een systeem ontwikkeld, maar er blijkt dat decentraal nog veel werkzaamheden 
verricht moeten worden voordat Vantage op de baan werkt. In een gezamenlijk overleg met de 

baancommissies begin 2017 is besloten dat Tilburg samen met de KNSB een pilot start. Broer en Erik 
lichten het resultaat van de pilot toe en laten zien waar de technische problemen zitten (zie sheets).  

 
De werkzaamheden om met Vantage te kunnen werken, zijn afhankelijk van de systemen/hardware op 

de baan zelf en die zijn op alle banen weer verschillend zoals de meetkastjes, scorebord, timer, speaker 
e.d. De banen Geleen, Eindhoven en Tilburg zijn onderzocht. Om het werkbaar te krijgen hebben ze zelf 

een interfacekastje gebouwd. Komend seizoen kunnen het systeem van de banen en Vantage naast 
elkaar draaien. Breda werkt met het systeem van J. vd Plaats die de broncode niet vrij wil geven zodat 

dit niet onderzocht kon worden. Breda geeft zelf aan wel klaar te zijn voor Vantage maar nog niet over te 
gaan op Vantage.  

 
Conclusie: 1) Project Vantage heeft geen rekening gehouden met decentrale verschillen en is als project 

daarom onvoldoende degelijk opgepakt. Ook de ondersteuning vanuit bondsbureau (1 medewerker) is 

onvoldoende. Verslag pilot Tilburg is gedeeld met vz Gewesten. Inmiddels hebben de voorzitters van de 
Gewesten aan de directie van de KNSB tekst en uitleg gevraagd. De punten van het pilotteam zullen in 

deze discussie meegenomen moeten worden (verschillende score~en rondeborden en gemis aan 
informatie). 2) Binnen het gewest is het risico van uitval tijdwaarneming aanwezig en is er geen 

uniformiteit op de verschillende banen. De mogelijkheid het risico te beperken en de uniformiteit te 
realiseren is wel aanwezig door aanschaf van de X2 decoder.  

 
Besluit vergadering: Het risico van geen tijdwaarneming moeten we beperken. De banen binnen het 

gewest moeten niet afhankelijk zijn van een systeem waarvan maar één persoon (93 jaar) de broncode 
kent. Ook is gewenst dat de banen uniform systeem hebben zodat ze elkaar kunnen ondersteunen 

wanneer dat nodig is. Brian Clifton onderzoekt de situatie en mogelijkheden om uniformiteit op alle banen 
binnen ons gewest te bereiken.  

 
Verslag najaarsvergadering 2016 

Geen vragen of opmerkingen en verslag is hiermee definitief 
 

Wedstrijdkalender(proces+inhoud) 
Nog niet alle informatie vanuit landelijke kalender van de verschillende disciplines is ontvangen en zodra 

dat binnen is zal er een voorstel kalender komen. Het is een hele uitdaging om de kalender 
multidisciplinair optimaal te krijgen. Onduidelijk is of de secties van de disciplines voldoende onderling 

afstemmen. Er zullen soms toch keuzes gemaakt moeten worden. Net zoals vorig jaar is het de wens om 
de kalender met de banen en trainers vooraf af te stemmen. Een vergadering zal hiervoor belegd worden, 

met als doel de kalender definitief te maken. De voorzitters GTC’s Lange Baan, Shorttrack, Marathon 
pakken dit gezamenlijk op.  

 
Ontwikkelingen  

Vanuit Laco hebben we tekeningen ontvangen voor een sportcomplex met een overdekte ijsbaan. Dit is 
een positieve ontwikkeling. We moeten afwachten of dit doorgang vindt.  

Noot: Viking ’78 stopt als vereniging, er is een bestuurswijziging bij YCT geweest en er zijn voornemens 
een nieuwe jeugdvereniging in Geleen te starten 
 
 

4.  Jaarverslagen Secties en RTC Zuid 
 

Kunstrijden (zie bijlage het verslag Stephan Brockbernd) 
 Verschillende goede resultaten behaald  

 Er is geen budget waardoor activiteiten beperkt tot gewestelijke kampioenschappen. Budget is 
uitgebreid besproken. Wanneer het geoormerkte budget op is houdt de GTC KR in principe op te 

bestaan. Verwachting is nog 1 – 2 jaar. Het komend jaar zal gebruikt worden om te onderzoeken wat 
er nog mogelijk is en of en zo ja hoe we eventueel verder kunnen.  

 Komend seizoen gewestelijk kampioenschappen in april 2018  

 Stephan Brockbernd geeft aan dat dit zijn laatste seizoen als voorzitter is.  

 
Vraag : Kunstrijden rechtstreeks onder de KNSB valt het voorbeeld is van hoe de toekomst er uit gaat 

zien? Dit is niet duidelijk of bekend.  



 
Shorttrack (zie sheets Hans Arts) 

 Sportief goede resultaten en potentie voor toekomst 
 Bestuur bestaat uit Hans Arts en Willem Bosma  

 Trainingen en wedstrijden komend seizoen  
 

Ingekomen agendapunt: shorttrack Breda (Teun Schiphouwer en Nico v Bergeijk) 
Aantal rijders viel tegen waardoor kosten onder druk. Verwachting is komend seizoen naar 35 

abonnementen te gaan. Teun wil huidig aantal uur handhaven en Nico geeft aan niet duurder te maken 
maar een wedstrijd minder. 

 
Besluit vergadering: Shorttrack Breda zal minimaal kosten neutraal moeten zijn. Bijdrage in lijn brengen 

met de kosten. Er zal ook meer promotie voor Shorttrack moeten komen. Hans Arts pakt dit verder op.  
 

Marathon (zie verslag Hans Uithoven en ivm afwezigheid besproken door Mary van Aken) 
 Te kort aan jury met als gevolg dat een wedstrijd in Breda niet door ging 

 De nieuwe formule met wedstrijden bevalt goed maar op onderdelen zal er nog wel wat aangepast 
moeten worden. Er gaan wel meer ronden gereden worden. 

 Drie landelijke wedstrijden in ons gewest georganiseerd 
 Er is nauwelijks doorstroming van talenten in ons gewest. Dit is zorgelijk. Toch nog een paar leuke 

resultaten op NK’s 
 Programma komend seizoen op hoofdlijnen hetzelfde waarbij we organisatie van 2 landelijke 

wedstrijden hebben en in de race zijn voor NK jeugd.  
 

Lange baan (zie sheets Brian Clifton) 
 Toelichting baanselectie en de stand van zaken 

 Gestart met opnieuw inrichten baanselecties en programma  

 Samenwerking met CTO leerlijnen en RTC 

 Samenwerking trainers RTC en baanselecties ontwikkelt zich goed 

 Opbouw GTC LB 
 Optimale wedstrijdkalender 2017-2018 

 Ondersteuning ontwikkeling schaatssport in ons Gewest 
 Actievere communicatie Website KNSB Zuid LB/KB 

 Samenwerking met BC en Verenigingen 
 Ontwikkelingen LB landelijk 

 
5.  RTC Zuid  

Ontwikkeling RTC Zuid gaat goed. Als enige RTC is er een accreditatie tm seizoen 2018 2019. Financieel 
gaat het ook goed. En sportief zijn er meerdere goede resultaten met podiumplaatsen behaald.  

 
Ingekomen agendapunt: Huldigingen.  

In maart met bestuur gewest en BCies rond de tafel gezeten en besproken dat het goed zou zijn wanneer 
er meer exposure vanuit de talenten zijn. Kunnen we hierin samenwerken? Het voorstel is dan ook om 

talenten meer zichtbaar te maken wat een stimulerend effect kan geven. Daarom niet alleen de 
Nederlandse Kampioenen huldigen, maar ook de rijders die een podiumplaats op NK’s hebben behaald. 

Discussie in de zaal geeft aan dat een nadeel is dat de huldigingen dan wel erg lang duren vanwege 
hoeveelheid huldigingen (vooral kunstrijden) en huidige vorm is voor de jeugd wat saai. Optie is om de 

huldiging een apart moment van te maken en wat meer van deze tijd is.  
 

Besluit vergadering: Bestuur Gewest en RTC gaan rond de tafel en onderzoeken de mogelijkheden.  
 

6.  Financieel (bijlage financieel verslag) 
a) Over voorlopig resultaat 2016 2017 worden geen vragen gesteld 

b) Over de voorlopige begroting 2017 2018 worden geen vragen gesteld  
c) Bijdrage KNSB voor talentontwikkeling is hiervoor besproken 

 
Daarnaast meldt Sylvester de volgende ontwikkelingen  

 de banen Geleen en Eindhoven gaan samenwerken en hebben komend seizoen een gezamenlijke 
abonnement. In Geleen worden 4 wedstrijden georganiseerd en in Eindhoven 10 wedstrijden. 

Hiermee is de vraag van Leon Berden beantwoord.  
 Het wedstrijdabonnement wordt goedkoper gemaakt, de overige abonnementen iets duurder € 0,50 

tot € 1.0. Het wedstrijdabonnement voor Eindhoven is tevens aan te schaffen door de rijders/sters 
van Geleen. Eindhovense rijders/sters kunnen dan ook deelnemen aan de 4 LB-wedstrijden in 

Geleen. 
 

 
7.  (Her)Benoemingen   

 
Ledenraad 

NB) met nieuwe structuur RvT is rol ledenraad aan het veranderen, iets meer afstand, helikopterview , 
toetsend en minder inhoudelijk/details. Men is nog wat zoekende naar juiste taken.  

 Aitske Ruben zit op dit moment in Noorwegen en treedt af. Aitske wordt hartelijk bedankt voor 

haar inzet alle jaren (lid 2014-2017) 
Besluit vergadering : Rob Smeulders krijgt akkoord van de vergadering als opvolger van Aitske in de 

ledenraad  
 Wouter den Dulk treedt in het najaar af (lid 2015-2018) 

 



Gewestelijk bestuur (toekomstig) aftreden: Eric Gerrits neemt de vergadering over 
 Mary van Aken  treedt af als voorzitter gewest en wordt bedankt met attentie en bos bloemen  

 Besluit vergadering : Sylvester Niemans wordt benoemd als 2e penningmeester.  
Sylvester is daarmee nog niet weg maar voor zijn grote inzet vele jaren wordt hij bedankt met 

attentie en bos bloemen. Vooral door Sylvester staat ons gewest er nu financieel goed voor. Dit 
in tegenstelling tot enkele gewesten die het net zoals de KNSB het financieel moeilijk hebben.  

 Jan Heynens is niet herkiesbaar (secretaris) en treedt af. Omdat hij niet aanwezig kon zijn, 
wordt Jan in het najaar bedankt.  

 Stephan Brockbernd treedt eind volgend seizoen als vz GTC KR af 
 

Gewestelijk bestuur benoemen 
Besluit vergadering :  

 Brian Clifton wordt door de vergadering als voorzitter GTC LB benoemd 
 Eric Gerrits  wordt door de vergadering als 1e penningmeester gewest benoemd 

We wensen beiden een succesvolle periode toe.  
 

 
 

8.  Rondvraag 
Geen  

 
Ingekomen agendapunt. Vanuit de Poel Zeeland is de vraag gekomen de locatie voor de 

voor/najaarsvergadering een keer wat dichterbij te houden zodat ze aanwezig kunnen zijn. Bestuur heeft 
gekeken naar locatie Tilburg. Qua kosten iets goedkoper en reistijd voor leden vanuit Zeeland 10-15 

minuten korter en voor Limburg 10-15 min langer. Voor locatie Oirschot geldt het andersom. Dit is 
exclusief files. Ook is de mogelijkheid voor het afwisselen van locatie benoemd. 

 

Besluit vergadering : Van locatie wisselen is onduidelijk en verwarrend. Locatie blijft daarom Oirschot 

 

Sluiting 22.30 uur  

 

 

Bijlagen: 

1) Presentatie vergadering 

2) Huldigingen 2016 2017 

3) Jaarverslagen Kunstrijden en Marathon 

4) Financieel verslag  


