
Voorjaarsvergadering

30 juni 2021

Welkom



Agenda

1. Opening

2. Mededelingen 

3. Huldiging kampioenen

4. Ingekomen stukken

5. Verslag vorige vergadering (17 december 2020)

6. Verslag ledenraad

7. De KNSB aan het woord (o.a. meerjarenperspectief) - KTT

8. Stand van zaken binnen het gewest van interim-bestuur met betrekking tot banen overleg

9. Verslagen van de verschillende secties

10. Financiën

11. WBTR vanuit het gewest

12. (Her)benoemingen

13. Rondvraag

14. Sluiting

PAUZE



1 - Opening

Welkom



2 - Mededelingen

1. Huishoudelijke aard; 

1,5 meter afstand bewaren. 

Mondkapjes niet meer verplicht. 

Tekenen van aanwezigheid indien niet gemeld per mail.

2. Kledingstukken gewestelijke ploeg uit verleden 

(Blauw met Aegon logo) maat M/L.

3. Afmeldingen:



3 - Huldiging 
kampioenen

1 Nationale titel in ons Gewest !

Helaas door Covid 
geen junioren
kampioenschappen
verreden. 



Nederlands kampioen

NK Afstanden 500m

Dai Dai N’tab



4 – Ingekomen stukken

Mail van Recreatieve Schaatsvereniging Noord-Limburg omtrent helmplicht 

Mail van District Hoekse Waard omtrent helmplicht 

Beide onderwerp bij rondvraag



5 – verslag najaarsvergadering 17-dec-2020



6 – Verslag ledenraad

• Verschuiving (her)benoemingen van voorjaar naar najaarsvergadering

• Aandacht voor vertegenwoordiging namens alle secties

• Evaluatie van het interne functioneren van de LR

• Jaarplan en begroting 2021-2022 vastgesteld alsmede de 
meerjarenkoers voor 2022-2028 



7 – KNSB  

Toelichting KNSB 



7 – KNSB  

Toelichting KNSB; Herman de Haan en Jurre Trouw

Meerjarenperspectief KNSB

Introductie Martijn Hagens (verenigingsondersteuner)



7 – KNSB Talent team Zuid 

Toelichting RTC KTT (Cos Bakker)



KTT Zuid

Development Team 
Fryslân

Team IKO

Jumbo Visma
Milan Kocken

Jumbo Visma
(wielrennen)



KTT Zuid

• Stand van zaken KTT Shorttrack i.o

• Bestedingsplan bijdrage KNSB - Kennisdeling KTT Zuid / Gewest NBLZ

• Stand van zaken KTT Langebaan / S-1 status

• Leerlijnen CTO - samenwerking / specialisten

• Samenwerking Fila / KNSB

• Vertrouwenspersoon KNSB



8 – Verslag Interim Bestuur, vorming nieuw bestuur 

• Mandaat gekregen en steun toegezegd in najaarsvergadering

• Eerste serie positieve gesprekken met (deel) verenigingen in maart
• Breda 2 verenigingen (3 personen)

• Tilburg: 2 verenigingen en trainer (5 personen) 

• Eindhoven/Geleen: 4 verenigingen en BC lid (7 personen). 

• Tweede gespreksronde in mei geannuleerd door gebrek aan aanmeldingen
• Breda: 1 aanmelding

• Tilburg: geen aanmeldingen 

• Eindhoven/Geleen: 2 aanmeldingen   

• Hoe nu verder?



Pauze

PAUZE



9 – Jaarverslag GTC’s

• GTC Lange baan

• GTC Shorttrack

• GTC Marathon

• GTC Inline



Verslag GTC’s

Lange baan



GTC Lange baan 

2020-2021

• Geen Nationale kampioenschappen junioren, masters verreden. 

• Geen Worldcups en WK junioren.

• BS Tilburg gefaciliteerd in Breda en Eindhoven 

• Met veel inspanning wel de nodige onderlinge wedstrijden voor jeugd t/m 
17 jaar in Breda en Eindhoven 

• 3 (KTT) Deelnemers NK senioren 

• 7 baanselectie leden (Br 3, TB 2, EH 2) stromen door naar KTT 

• 4 KTT leden naar Friesland 



GTC Lange baan

2021-2022

• Baalselecties samengesteld:
• Breda 11 rijders (4 nieuwe)

• Tilburg 7 rijders (1 nieuwe)

• Eindhoven 7 rijders (1 nieuwe)

• Zomer training “Normaal” begonnen

• KTT faciliteert talentontwikkeling (funding KNSB 5000 euro)



Verslag GTC’s

Shorttrack



GTC Shorttrack 

Seizoen 2020-2021

Sportief:
o Trainingen in Breda,Den Bosch en Tilburg

o Benelux-, regio-, en GK wedstrijden: Wel geagendeerd maar niet verreden

o KNSB Talent Team Zuid i.o. in Tilburg. Dit talentteam is operationeel onder het bestaande KTT Zuid 
bestuur met hun eigen trainer en trainingsprogramma. Shorttrack traint in Tilburg. (7 jongens en 2 
meisjes)Hebben ook niet kunnen trainen deze winter.

o Schaatsverhuur ST vanuit Breda.

Bestuurlijk:

o ST commissie bestaat uit Willem Bosma, Frans Hehewerth en Hans Arts



GTC Shorttrack 

Seizoen 2021-2022

Sportief:
o Trainingen in Breda,Den Bosch en Tilburg

o Zomertraining in Den Bosch opgestart

o Benelux- en/of regio-, en GK wedstrijden: Agenda voor het seizoen staat in potlood

o KNSB Talent Team Zuid i.o. in Tilburg. Trainingen weer op kunnen pakken

o Schaatsverhuur ST vanuit Breda.

o Mogelijkheden worden onderzocht om nationale wedstrijden te organiseren

Bestuurlijk:

o ST commissie bestaat uit Willem Bosma, Frans Hehewerth



Verslag GTC’s

Marathon



GTC Marathon 

Het zal niemand verbazen dat er betreffende wedstrijden niets te melden is, 
maar dat betekend niet dat de GTC stil heeft gezeten. Maandelijks hebben we 
onze vergaderingen gehouden allemaal digitaal natuurlijk. Zodat we als de 
mogelijkheid zich onverwacht voor zou doen we klaar zouden zijn om de 
wedstrijden op te starten. Helaas is het er niet van gekomen.

Promotie van enkele rijders, desondanks kunnen we melden dat er twee rijders 
de stap naar het landelijke marathon peloton gaan maken. Bij de Heren is dat 
Remco Stam en bij de Dames is dat Stephanie Herpers, ze zullen uitkomen bij 
de beloften. Na de sluitings datum is nog een derde verzoek binnen gekomen 
voor promotie van Bo Mengerink, door de late aanvraag staat Bo op de 
wachtlijst. En moet ze afwachten of er nog ruimte is.



GTC Marathon 

Verder was het bedoeling om dit seizoen te gaan rijden met de helmcaps ter vervanging van 
de beennummers. Deze waren voor aanvang van het seizoen al binnen, zodat we er gelijk 
mee hadden kunnen starten. Iedereen zal zoveel mogelijk zijn oude nummer behouden, 
maar helaas zal dit niet altijd mogelijk zijn. Ook voor de jeugd in Tilburg en Breda zijn 
helmcaps aangeschaft. Dit is mogelijk gemaakt dankzij de sponsor bijdrage van Ruud Aerts 
en Bio Racer. Hiervoor onze dank.

Ook heeft onze inzet om op drie ijsbanen in het Gewest weer een landelijke marathon te 
krijgen succes gehad. Blij zijn we dat we kunnen melden dat voor ons Gewest Tilburg op 27 
november de spits afbijt, gevolgd door Breda op 18 december en Eindhoven op 22 januari. 
Voor deze wedstrijden zullen de organisatie comités nauw samen werken en proberen er 
een Brabants tintje aan te geven 

Voor de wedstrijd in Breda kunnen we nog vermelden dat voor af gaande aan de landelijke 
marathon het NK masters zal plaats vinden. Bij voldoende deelname voor drie categorieën. 



Mededelingen GTC’s

Inline



GTC Inline



10 - Financiën

• Covid effecten 2020-2021

• Abonnementen 2021-2022

• Seizoen 2019-2020 kascie.



Financiën – 2020-2021

Begroting 2020-2021
Begroting Begroting

Uitgaven 2020-2021 Ontvangsten 2020-2021

Algemeen Bestuur € 10,000 Algemeen Bestuur € 10,000

Baan commissies € 170,000 Baan commissies € 170,000

GTC-LB en BS's € 35,000 GTC-LB en BS's € 35,000

GTC Marathon € 13,000 GTC Marathon € 13,000

GTC Shortrack € 14,000 GTC Shortrack € 14,000

GTC Inline € 6,000 GTC Inline € 6,000

GTC Kunstrijden € 0 GTC Kunstrijden € 0

Recreatie € 0 Recreatie € 0

Bijzondere lasten € 2,000 Diversen baten € 2,000

Resultaat  (over) € 0

€ 250,000 € 250,000



Financiën – 2020-2021 Covid

Dit seizoen (ten minste) 10% (eerder 20%) minder inkomsten.

Minder abonnementen en lagere bedragen (senioren alleen trainen)

Extra kosten gemaakt. 

Meer ijs gehuurd ivm maximal aantal schaatsers en meer 1e hulp. 

Onder Taso regeling subsidie aangevraagd:

2020-Q4: EUR 6,000 (kosten EUR 12,080) – ontvangen

2021-Q1: EUR 3,000 (kosten EUR 6,721) 



Financiën – 2021-2022 abonnementen

Toelichting abonnement prijzen:

• IJs inmiddels gehuurd, met mogelijkheid dit nog wat te veranderen.

• Verhoging ijshuur: Breda 1%, Tilburg 3%, Eindhoven 3.8%. 

• Abonnementen Breda + 1%, rest + 2.5%.

• Selectietrainingen Breda + 2.5% , vanwege daling aantal deelnemers (zorgelijk)



Financiën – 2021-2022 abonnementen

Gepubliceerd op de website



Financiën – KASCOMMISSIE 2019-20

Seizoen 2019-20 
Uitgestelde kascommissie (20/04/21) 

Aanbevelingen:
• Software packet & backup- cloud opslag/backup

staat op de lijst
• Tijdig benoemen van kascommissie leden

door Covid fout gelopen
• Aandacht houden voor maximale garantieregeling spaartegoeden

(AbnAmro en SNS)
tijdrovende klus, dus geparkeerd

• Nadenken over initiatieven tbv gewest ivm hoogte spaargeld.
2/3 van begroting als reserve aanhouden



Financiën – KASCOMMISSIE 2019-20



Financiën – KASCOMMISSIE 2020-21

• Susan Berden (laatste jaar)

• Voorgedragen: Stephan Brockbernd



Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen

10 - WBTR



WBTR



WBTR



WBTR



WBTR



WBTR – status Gewest

• Notulen; 
Worden gemaakt incl. actielijst (art. 13,1 statuten). 
Ook besluitenlijst is toegevoegd.
Opslaan en bewaren documenten (in cloud), toegankelijk voor bestuur, wordt aan gewerkt.

• Kamer van Koophandel; 
Is recent up to date gemaakt. Alleen nieuwe benoemingen nu aanvullen.

• 4-ogen principe: 
Deze wordt gehanteerd. Sylvester en Eric controleren elkaar en ook de budget houders GTC’s.

• Financiële administratie; 
Deze wordt gevoerd en jaarlijks verantwoord (incl. kas commissie). 

• Taakvervulling en –verdeling: 
Bestaat, maar is wat gedateerd. Dit is een live document en moet geactualiseerd worden voor een aantal GTC’s.



WBTR – status Gewest

• Afwezigheid bestuurslid (belet); 
Vervanging is als volgt geregeld: 1e en 2e penningmeester, a.i. Voorzitter en 2e Secretaris,  
GTC’s: VZ wordt vervangen door een commissielid 

• Vacante bestuursfunctie (ontstentenis); 
Vervanging zie afwezigheid. Maximaal mag de vervanging 1 jaar duren.

• Stemrecht; 
Ieder lid 1 stem (art. 13.9 statuten), meerderheid van stemmen. Is conform model statuten van KNSB. 
Besluiten worden over algemeen unaniem genomen.

• Tegenstrijdig belang;  
Bestuursleden geven zelf aan als er een strijdig belang is mbt zaken waarover een besluit genomen moet 
worden. Bij vermoeden van een SB kunnen anderen dit ook kenbaar maken.
De bestuursleden die een strijdig belang hebben zullen niet mee beslissen over het te nemen besluit.



WBTR – status Gewest

Geaccordeerd en vastgelegd tijdens de bestuursvergadering van 12 mei.

Wachten op modelstatuten van de KNSB.



12 - Vacatures en (her) benoemingen 

Afgetreden:

• Voorzitter GTC Shorttrack – Hans Arts 

Naar sectiebestuur shorttrack van de KNSB 

Passend afscheid zal op later moment volgen



12 - Vacatures en (her) benoemingen 

Benoeming:

• 1e Secretaris – Paul van Schaik

• Voorzitter GTC Shorttrack – Frans Hehewerth

• Voorzitter GTC Lange Baan – Jan Hessels



13 - Rondvraag 

• Helmplicht

• Vragen?

• Datum najaarsvergadering:

24 november 2021



14 - Sluiting

Allen dank voor de aandacht en input




