Verslag Najaarsvergadering
Gewest Noord Brabant – Limburg - Zeeland
Datum
Locatie
Aanvang

17 december 2020
Online via Teams
20.00 uur

Aanwezig

Frank Zwitser (GTC-LB), Annamarie Thomas (BS Breda), Jacqueline van Driel (IJCE), Els Mesu
(SSC de Poel), M. Willemsen (BC EHV), Gemma Boeijen (GTC Inline), Diny de Kort (GTC
Marathon), Jan de Koning (LbSV), Karen Teuling (GTC Mar), Ad de Kort (via inlog Karen
Teuling), Marc de Vrieze (SSC De Poel), Jurre Trouw (KNSB) en Herman de Haan (KNSB),
Pieter de Jong (BC EHV), Marise van Straalen (TSSV Braga), Jan Heynens (Ledenraad), Rob
Smeulders (Ledenraad), Barend Princen (BS Tilburg) , Paul Palmer (GTC Inline), Mari de Kort,
Theo Nohlmans (LbSV), Bert Haans (BC Tilburg), Milan Kocken (TTZ), Willem Maris (IJCE), Cos
Bakker (TTZ), Paul van Schaik (LbSV), Roos de Vrieze, Stienis Jan van Maaren (GTC Inline),
Hans Arts (Bestuur, GTC ST), Eric Gerrits (Penningmeester, GTC LB), Sylvester Niemans (2e
Penningmeester), Hans Uithoven (Bestuur, GTC Mar).

Afgemeld

Tineke Posno (erelid), Andre Kusters (BC Breda), Arie Straver (LbSV), Jan Millenaar (EL),
Herjan van den Heuvel (BC EHV), Meindert Kuipers (SCOSS), Jolanda Janssen (STC Willy vd
Berk),

Er zijn vooraf geen vragen voor de rondvraag aangeleverd.
1. Opening en vaststellen agenda
Alvorens de vergadering te beginnen wordt 1 minuut stil gestaan bij het
overlijden van Jan van der Plaats en Louis Lankhaar.
Eric ligt toe dat Carool van Kesteren zijn rol als voorzitter van het gewest
vanavond niet zal vervullen. Carool en de overige bestuursleden hadden een
verschil van inzicht op meerdere vlakken (zowel inhoudelijk als procedureel).
Het moeten uitvoeren van zowel het voorzitterschap van het gewest alsmede
het secretariaat naast het zijn van interim voorzitter LB/KB betekende dat
Carool teveel ballen in de lucht moest houden. Hierdoor heeft Carool besloten
zijn functies neer te leggen en heeft hij besloten zich niet meer verkiesbaar te
stellen. Uiteraard is Carool altijd bereid e.e.a. zelf toe te lichten.
Carool wordt bedankt voor zijn inzet in de voorbije 3 jaar.
Daarmee is er slechts één dagelijks bestuurslid, nl Eric en hij zal de vergadering
dan ook verder voorzitten.
Jan de Koning deelt mede dat de gemeenteraad van Sittard/Geleen heeft
besloten om de ijsbaan te gaan overkappen. Streven is dit te doen in de
komende 2 jaar.
Tegelijkertijd meldt Jan dat de ijsbaan in Geleen vandaag weer open is gesteld.
Annamarie Thomas meldt dat Breda nu als buitenbaan wordt aangemerkt en
daarmee weer open zal gaan.
2. Mededelingen en goedkeuring verslag najaarsvergadering 2019
Het verslag wordt goedgekeurd met de vermelding dat de naam van de
Limburgse Schaatsvrienden afgekort dient te worden als LbSV.
3. Vermelding Huldigingen nationale kampioenen
Voor de vermelding van alle huldigingen zie de PowerPoint van de ALV.
Aangezien er geen voorjaarsvergadering is geweest zijn ook alle kampioenen
van seizoen 2019-2020 nu meegenomen.
Doordat er geen fysieke vergadering is worden alle ornamenten zoveel mogelijk
persoonlijk bezorgd bij de sporters.
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4. Mededelingen GTC’s
Bij de bespreking hiervan werd uitgebreid stilgestaan bij het wel of niet open
zijn van de banen in het gewest. Bijna dagelijks zijn er nu wijzigingen. Op de
site van de KNSB staat elke dag het meest actuele overzicht m.b.t. het open
zijn van de banen.
Breda, Eindhoven en Geleen zijn of worden weer geopend. Tilburg blijft
vooralsnog dicht maar er wordt volop overleg gepleegd om, met medewerking
van Jurre Trouw / Herman de Haan van de KNSB de baan alsnog open te
krijgen in het belang van onze sporters.
Zie verder ook de PowerPoint van de ALV voor details over de verschillende
secties.
Aangegeven wordt dat wellicht Inline ook gebruik kan maken van de helmcaps
die voor marathon zijn aangeschaft. Daarnaast kan het nieuwe elektronisch
scoreborg van Inline ook elders worden ingezet.
5. Status Corona maatregelen en effecten op de ijsbanen en verenigingen.
Toelichting KNSB (Herman de Haan / Jurre Trouw)
Herman de Haan licht toe hoe de KNSB in de voorbije maanden samen met
andere sportbonden en het NOC&NSF landelijk gewerkt heeft aan het
verwerken van de berichten vanuit de soms wekelijkse persconferenties.
Voor de KNSB speelde daarbij de omschrijving van buiten- of binnenbanen
naast de hoeveelheid reisbewegingen als belangrijke aandachtspunten. De
KNSB probeerde daarbij zoveel mogelijk landelijke sporters in de gelegenheid te
stellen te kunnen blijven schaatsen op de eigen baan.
Hoewel landelijk is vastgesteld wat een open of een gesloten baan is, wordt
door de veiligheidsregio’s (en op het moment van de ALV, door de gemeenten)
zelf de interpretatie van die richtlijn anders ingevuld. Hierdoor ontstaan
onwenselijke verschillen waardoor identieke banen toch te maken hebben met
andere gebruiksvoorwaarden. De KNSB probeert daarin zoveel mogelijk te
intermediëren maar heeft uiteindelijk geen beslissende rol hierin.
T.a.v. de hoeveelheid reisbewegingen heeft de KNSB een uitzonderingspositie
kunnen realiseren doordat men accepteerde dat niet elke gemeente een ijsbaan
heeft waardoor de betreffende voorwaarden daartoe voor het schaatsen
versoepeld werden gehanteerd.
Voor het Kunstrijden is gelukkig geregeld kunnen worden dat de schaatser met
de trainer toch gebruik kan maken van een binnen-accommodatie.
Spijtig is het gegeven dat marathonschaatsen niet gezien wordt als topsport
waardoor geen wedstrijden kunnen plaatsvinden. De KNSB blijft werken aan de
topsporterkenning voor marathon.
Vervolgens geeft Jurre Trouw a.d.h.v. een PowerPoint een nadere toelichting
die bij dit verslag zal worden gevoegd.
N.a.v. deze presentatie wordt gevraagd of er wellicht een aanpassing van de
licentiegelden aan zit te komen door het minder kunnen rijden van wedstrijden.
Jurre geeft aan dat hier zeker t.z.t. op terug zal worden gekomen, mede in het
licht van de komende compensatiemogelijkheden.
Theo Nohlmans brengt onder de aandacht dat Covid op dit moment steeds
meer slachtoffers maakt en dat we ons bewust moeten zijn van de overvolle
ziekenhuizen een en ander in relatie tot het wel of niet kunnen schaatsen.
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5a. Toelichting door Cos Bakker van de RTC / TalentTeam Zuid.
Cos Bakker licht de naamswijziging toe van RTC naar TTZ. Landelijk zijn de
RTC’s omgezet naar Talent Teams. Er zijn er nu 5 en gelukkig is Zuid als TTZuid
gebleven. Statutair is TTZ nog een RTC maar naar buiten toe zal men zich als
TTZ presenteren.
Er is een subsidie van € 5000,- waarmee scholing gegeven kan worden aan
trainers e.d. om een soepelere overgang van een baanselectie naar de TTZ kan
worden gerealiseerd door afstemming van diverse onderdelen.
Ook de TTZ heeft minder kunnen schaatsen. Getracht is om onder de TTZ ook
shorttrack te laten vallen. Dit is formeel nog niet rond maar men is al ver op
weg. Daarnaast zijn in Tilburg nieuwe kussens aangeschaft waardoor
internationale shorttrack wedstrijden nu mogelijk zijn geworden.
6. Financieel verslag
Voorlopig verslag en overzicht resultaten seizoen 2019-2020 en begroting
2020- 2021.
Zie hiervoor ook de PowerPoint van deze ALV.
Vermeld dient te worden dat een fysieke kascontrole in deze Coronatijd niet
mogelijk is geweest. Getracht wordt dit voor maart 2021 alsnog te regelen.
Binnenkort zullen de rekeningen voor de abonnementen naar de
verenigingen worden gezonden voor de 1e helft van het seizoen conform
het overzicht zoals opgesteld door Sylvester Niemans. Hierin is rekening
gehouden met de mindere gebruiksmogelijkheden. Pas aan het eind van
het seizoen zal het 2e deel in rekening worden gebracht.
Het gewest neemt voor dit moment de hogere kosten van ijshuur voor haar
rekening indachtig de komende compensatiemogelijkheden vanuit het
ministerie.
Deze informatie zal ook op de website worden vermeld zodat betrokkenen
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte zijn.
7. Vacatures en (her) benoemingen
•

Aftredingen
Voorzitter: Carool van Kesteren
GTC Inline: Erik van de Linden

•

Ledenraad – (her) benoemingen en rooster van aftreden
Rob Smeulders wordt herbenoemd als ledenraadslid voor een periode van 3
jaar.
Het rooster van aftreden/herbenoeming wordt als volgt vastgesteld:
Rob Smeulders – najaar 2020
Eric Gerrits – najaar 2021
Jan Heynens – najaar 2022

•

Huidige Vacatures
Voorzitter GTC Inline: Paul Palmer wordt benoemd door de ALV.
Voor de GTC LB hebben zich 3 kandidaten gemeld, maar niet voor de
voorzitters functie binnen dit GTC.
Op het indringende verzoek van het bestuur om kandidaten aan te melden
voor de functies van voorzitter Gewest, vicevoorzitter Gewest, 1e en 2e
secretaris en voorzitter GTC Langebaan wordt door Jan de Koning
aangegeven dat hij binnen zijn bestuur de vacature van secretaris nog eens
wil voorleggen. Voor de andere functies zijn helaas geen kandidaten
voorhanden ondanks de noodkreet van het bestuur.
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Eric geeft aan dat men binnen het bestuur dit zag aankomen en intern
besloten had om de voormalig voorzitter van het gewest, het huidige
Ledenraadslid Rob Smeulders te vragen of hij niet als interim voorzitter het
gewest wil ondersteunen. Rob Smeulders geeft daarop aan dat hij niet de
rol van voorzitter op zich kan nemen omdat dit onverenigbaar is met zijn
lidmaatschap van de Ledenraad. De rol van vicevoorzitter is wel mogelijk.
Rob Smeulders zegt dit toe, onder de voorwaarde dat dit voor 1 jaar zou
zijn en hij daarin de medewerking van Jan Heynens als 1 e of 2e secretaris
kan krijgen om dit mee op te pakken. Daarnaast geeft Rob aan dat het
daarmee een gecombineerde aanpak van de 3 Ledenraadleden als dagelijks
bestuur betekent met als opdracht in 2021 te komen tot weer een voltallig
bestuur. Tevens geeft Rob aan dit niet te kunnen doen zonder de
medewerking van alle verenigingen en geledingen binnen het gewest. Hij
vraagt de vergadering daarin hun onvoorwaardelijke medewerking om
hiervoor zorg te dragen anders rest hem niet anders dan de opdracht terug
te geven. Dit is een noodkreet, want zo als het nu gaat, gaat het niet
langer.
De ALV benoemt daarop Rob Smeulders als vicevoorzitter en Jan Heynens
als secretaris. Beiden geven aan dit voor 1 jaar te willen doen.
Rob bedankt de vergadering voor het vertrouwen en geeft aan in het
nieuwe jaar zo spoedig mogelijk in contact te willen treden met de
verenigingen en geledingen rondom de banen om enerzijds een systeem
van informatie delen en samen te bespreken weer op te pakken naast het
ophalen waar behoefte aan is binnen de diverse omgevingen in ons gewest.
8. Rondvraag
Jan de Koning geeft aan dat de IT omgeving binnen Geleen aanpassing behoeft
nu zeker met de naderende overkapping. Sylvester Niemans zegt toe hierin de
verbindingen met de juiste personen op gang te zullen zetten zodat het
systeem van Jan van de Plaats aangepast kan worden binnen Geleen.
Martijn Willemsen geeft aan vanavond meer helder kreeg waar een gewest
allemaal mee bezig is en welke informatie hiervandaan kan worden gekregen.
Hans Uithoven spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop Eric de
vergadering heeft opgezet en geleid. Daarnaast doet hij een pleidooi voor het
vanuit de andere ijsbanen buiten Breda aanreiken van mensen in het
gewestelijk bestuur.
Theo Nohlmans geeft de tip mee dat er vanuit diverse scholen IT-studenten
aangetrokken kunnen worden bij het vernieuwen van de IT.
9. Sluiting
Onder dankzegging van vele deelnemers sluit Eric de vergadering en wenst een
ieder een gezond begin van het nieuwe jaar.
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