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

30 juni 2021
PMT Oirschot
20.00 uur

Aanwezig

Martijn Willemsen (BC EHV), Jan de Koning (LbSV), Herman de Haan (KNSB),Martijn Hagens
(KNSB), Jan Heynens (bestuur/Ledenraaad), Rob Smeulders (Bestuur/Ledenraad), Paul Palmer
(GTC Inlene, Riverskateteam), Willem Maris (IJCE), Cos Bakker (KTT), Paul van Schaik (LbSV),
Eric Gerrits (Bestuur/ledenraad), Hans Uithoven (Bestuur, GTC MR), Anne Hellings
(schaatsgroep Zaltbommel), Peter Vos (IJsvrienden), Klaas Schussler (de Striene), Joost
Hermans (bc Tilburg), Johan Hermans (bc Tilburg), Stephan Brockbernd, Marij Spijkers
(erelid), Peter Lemmens (LbSV), Jan Hessels (bestuur), Peter op het Hoog (GTC Marathon
Eindhoven), Stephan van Diepen (VIJC), Frans Hehewerth (GTC Shorttrack)

Afgemeld

Jan Millenaar (Erelid),André Kusters bc Breda,Peter Hovestreydt (lid van Verdienste),Ronald
Braam (IJsclub Haamstede Burgh ), Frans Leijnse, Sylvester Niemans (bestuur), Tineke Posno
(erelid), Greonne Bol (TKV), Marc de Vrieze (de Poel), Karel Verbeek (Erelid), Arie Straver (lid
van verdienste), Miranda Tannemaat (Biesbosch Ijsbaan G-berg), Renske Doomen (Sky
Tilburg), Ilse Mahieu (ESSV Isis), Rik Houwers (Eindhoven Pinguins), Herjan van den Heuvel
(Eindhoven Pinguins), Bert Haans (bc Tilburg),Ruben Kole (Braga),Fennie Baalman
(RSNL),Hans Arts (lid sectie shorttrack),Meiskelien Kleibeuker (erelid), Henk Spijkers (erelid),
Monique de Kok (Biesbosch IJsbaan G-berg), Pieter de Jong (erelid), Theo Nohlmans (lid van
verdienste), Rocy Damen (Skeeler vrienden Drunen), Henny Hoefman (lid van verdienste),
Gerard Hoefman, Berry Appeldoorn (de Vennen).

Er zijn vooraf geen vragen aangeleverd.
1. Opening en vaststellen agenda
Rob Smeulders (RS) opent de vergadering en heet een ieder welkom, in het
bijzonder de ereleden en leden van verdienste alsmede de vertegenwoordiging
vanuit de KNSB. Hij spreekt namens het bestuur zijn telkeurstelling uit over de
geringe belangstelling voor deze vergaderging en verwijst voor verdere
discussie naar agendapunt 8.0
De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging bij de rondvraag het
onderwerp Helmplicht.
2. Mededelingen
Gemeld wordt dat er nog oude pakken beschikbaar zijn met het Aegon logo
erop. Deze zijn vrij te verkrijgen via het secretariaat. Marij Spijkers meldt dat
het logo van Aegon eenvoudig is te camoufleren, verdere info te verkrijgen via
het secretariaat.
3. Vermelding Huldigingen nationale kampioenen
Er zijn dit jaar nauwelijks nationale wedstrijden gereden ten gevolge van de
corona problematiek zodat er slechts 1 Nederlands kampioen is te huldigen. Het
betreft Dai Dai N’tab. De plaquette zal hem thuis worden aangereikt. Verder
wordt melding gemaakt van de prestatie van kunstrijdster Lindsay van Zundert
die ons land gaat vertegenwoordigen op de olympische spelen, voor het eerst in
vele jaren weer een vertegenwoordiging voor het kunstrijden namens
Nederland op de OS
4. Ingekomen stukken
Er zijn een tweetal stukken binnengekomen van RSNL en District Hoekse Waard
omtrent de helmplicht. Dit wordt behandeld in de rondvraag.
5. Goedkeuring verslag najaarsvergadering
Geen wijzigingen.
Naar aanleiding van het verslag meldt Jan de Koning (LbSV) dat de overkapping
van de ijsbaan in Geleen definitief doorgaat. Overkapping zal volledig zijn
inclusief de wielerbaan. Streefdatum is 2025.
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6. Verslag van de ledenraad
RS doet verslag van de ledenraad:
Wijziging in de benoeming van de leden van de ledenraad. In alle gewesten zal
de (her)benoeming plaatsvinden tijdens de najaarsvergadering.
Er zal gestreefd worden naar een vertegenwoordiging vanuit alle disciplines
binnen de ledenraad.
In september zal het functioneren van de ledenraad worden geëvalueerd. Als
belangrijk punt wordt nu reeds aangegeven dat het contact met de leden van
het gewest verbetering behoeft.
Het jaarplan en de bijpassende begroting zijn besproken en goedgekeurd.
Tevens is de koers van het meerjarenplan vastgelegd.
7. KNSB Herman de Haan over het meerjarenplan 2028.
RS geeft eerst Martijn Hagens de gelegenheid zichzelf voor te stellen. Martijn
wordt het aanspreekpunt binnen de KNSB voor de verenigingen. RS brengt nog
even de verenigingsmonitor in gedachte welke onlangs is uitgestuurd namens
de KNSB. Bij de aanwezigen blijkt alleen YCE (Willem Maris) deze te hebben
ingevuld. Er zijn nog geen resultaten bekend. Wel wordt vermeld dat er
landelijk een grote respons was. Een dashboard wordt ontwikkeld.
Vervolgens geeft Herman de Haan uitgebreid uitleg over de totstandkoming van
het meerjarenplan en de beoogde doelen. Ons gewest heeft de primeur in deze.
Het meerjarenplan zal later in een (digitaal) boekje beschikbaar komen.
Willem Maris (YCE) vraagt hoe de verhouding actieve schaatsers en leden van
de bond is.
Herman de Haan antwoordt hierop dat deze bijzonder scheef ligt. Het aantal
actieve schaatsers bedraagt enkele 100.000-en en het aantal leden van de
bond “slechts” 35.000.
RS Vraagt hoe de leden betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van dit
meerjarenplan.
Herman de Haan antwoordt dat er een planning wordt gemaakt om via Teams
overleg met de verenigingen te doen plaatsvinden.
7A. Verslag van het KTT (Cos Bakker)
Bestedingsplan bijdrage KNSB – kennisdeling KTT Zuid/Gewest NBLZ
De in de najaar aangekondigde mededeling dat er subsidie van € 5000,beschikbaar zal worden gesteld voor kennisdeling tussen KTT Zuid (TeamNL Zuid
experts) en baanselectietrainers + rijders, is goedgekeurd. Hiervoor heeft Milan
een programma opgesteld en besproken met het Gewest (Eric Gerrits) en de
baanselectietrainers (Breda; Annemarie Thomas en Timo Eussen, Tilburg; Barend
Princen en Eindhoven; Rik van Kesteren).
Op dit moment is er overleg met Milan en de baanselectietrainers om het
programma te concretiseren.
Stand van zaken KTT Shorttrack i.o
KTT Zuid heeft in een schrijven (25 februari 2021) aan de KNSB gedaan om
aandacht te vragen voor de wankele positie die ons KNSB Shorttrack Talent Team
Zuid in oprichting (KTT Zuid STio) momenteel heeft.
Op 11 mei jl. heeft de KNSB-goedkeuring verleend om te trainen op de volgende
locaties: Ireen Wüst IJsbaan en T-Kwadraat/IJssportcentrum te Tilburg.
Om te worden uitgenodigd om deel te nemen aan KTT Zuid Langebaan en/of –
shorttrack, heeft de KNSB, voorafgaand aan de start van een nieuw seizoen,
samen met de KNSB Talent Team-coaches, talenten geselecteerd via een
zogenaamd scoutingsgesprek.
Voor meer informatie, ga naar https://knsb.nl/over-deknsb/organisatieknsb/regionale-talentencentra-hoe-kan-ik-geselecteerd-worden/
De trainingen worden verzorgd door Bas van Weerden.
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Stand van zaken KTT Langebaan/S-1 status
De volgende rijders zijn opgenomen
- Maud Lugters – Fryslan Development Team(schaatsen)
- Jarle Geriits – Jumbo Visma(schaatsen)
- Jesse Speijers – Team IKO(schaatsen)
- Olav Kooij – Jumbo Visma(wielrennen)
Meer informatie treft je aan op de website van RTC Zuid schaatsen.
https://www.rtczuidschaatsen.nl/talent-naar-topteams/
We zijn verheugd dat er dit seizoen rijders van drie ijsbanen (Tilburg, Breda en
Eindhoven) zijn geselecteerd voor KTT Zuid langebaan.
De trainingen worden verzorgd door Milan Kocken.
Toekenning NOC*NSF / S-1 status
Het langebaan schaatsen heeft een toekenning ontvangen voor het officieel S-1
opleidingsprogramma van het NOC*NSF. Concreet betekent dit dat KTT Zuid
langebaan de volgende ondersteuning krijgt:
Ondersteuning Fysio, - voeding, - S&C (strength & conditioning), - Prestatiegedrag
en Topsportleefstijl coaching(TSLC).
Samenwerking Fila / KNSB
Er is mede op verzoek van de KTT besturen door de KNSB opgepakt om samen te
gaan werken met een kledingleverancier, Fila.
Vertrouwenspersoon KNSB;
KTT Zuid maakt gebruik van de vertrouwenscontactpersoon van de KNSB.
Vooraankondiging
Vrijdag 1 oktober 2021 - Skate off Te Tilburg.
Meer informatie volgt nog.
Willem Maris (YCE) vraagt wat er nog moet gebeuren om het “IO” bij shorttrack
opgeheven te krijgen.
RS antwoordt dat er o.a. voldoende trainingen moeten worden gehouden en dat er
daarnaast bij de KNSB voldoende middelen moeten zijn voor een extra KTT.
8. Verslag van het interim-bestuur met betrekking tot het overleg met de
diverse banen.
RS doet verslag van de eerste bijeenkomst waarbij een beperkt aantal
verenigingen acte de préséance hebben gegeven. Vanuit de kunstrij
verenigingen was in het geheel geen deelname, wel interesse.
Het resultaat van deze bijeenkomst werd aan alle verenigingen gezonden.
Een tweede bijeenkomst werd belegd met als doel het resultaat van de eerste
bijeenkomst uit te diepen en een voortgangsplan te maken. Helaas was het
aantal aanmeldingen beperkt tot slecht 3 verenigingen van de 45 uit ons
gewest. Om deze reden werden deze bijeenkomsten afgezegd.
Het interim-bestuur is nu op een punt gekomen waar zij niet meer weet hoe nu
verder. In het besef dat de nu aanwezige leden niet degene zijn die dienen te
worden aangesproken maar dat juist de afwezigen moeten worden
aangesproken opent RS de discussie.
Martijn Willemsen (BC Eindhoven) geeft aan dat rijders niet weten wat het
gewest is en doet en wat het gewest specifiek voor de rijders betekent.
Anne Hellings (schaatsgroep Zaltbommel) vraagt zich af welke rol het gewest
speelt. Ze geeft als advies mee te zorgen dat de leden zich daadwerkelijk
betrokken voelen.
Stephan van Diepen (VIJC) bevestigt nogmaals de onbekendheid met het
gewest en dat ook de besturen niet voldoende op de hoogte zijn van taken en
doel van het gewest.
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Een lang gesprek en uitwisseling van gedachten volgt zonder duidelijk resultaat.
Het interim-bestuur zal zich beraden en de opmerking van de onbekendheid
van de rol van het gewest ter harte te nemen.
Zij overweegt om nog eenmaal in het najaar langs alle banen te gaan en dan
fysiek overleg te plegen met alle daaraan verbonden leden.
9 Jaarverslag van de secties Langebaan, Shorttrack, Marathon en inline
Langebaan (Eric Gerrits)
Seizoen; 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.
Seizoen 2021-2022
• Baanselecties 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).
J. Hermans (YCT) meldt dat in Tilburg ondanks de corona maatregelen toch nog
5 wedstrijden zijn verreden.
Shorttrack (Frans Hehewerth, FH) stelt zichzelf voor en doet verslag van een
seizoen zonder wedstrijden.
Sportief: seizoen 2020-2021
▪
Trainingen in Breda, Den Bosch en Tilburg.
▪
Benelux-, regio-, en GK wedstrijden: Wel geagendeerd maar niet
verreden.
▪
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) Deze hebben ook niet kunnen trainen deze winter.
▪
Schaatsverhuur ST vanuit Breda.
Bestuurlijk:
▪
ST commissie bestaat uit Willem Bosma, Frans Hehewerth en Hans
Arts.
Sportief: seizoen 2021-2022
▪
Trainingen in Breda, Den Bosch en Tilburg.
•
Zomertraining in Den Bosch opgestart.
▪
Benelux- en/of regio-, en GK wedstrijden: Agenda voor het seizoen
staat in potlood.
▪
KNSB Talent Team Zuid i.o. in Tilburg. Trainingen weer op kunnen
pakken.
▪
Schaatsverhuur ST vanuit Breda.
▪
Mogelijkheden worden onderzocht om nationale wedstrijden te
organiseren.
Bestuurlijk:
•
ST commissie bestaat uit Willem Bosma, Frans Hehewerth.
Willem Maris (YCE) vraagt welke banen op dit moment voldoen aan de
veiligheidseisen.
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FH antwoordt dat dat in wezen in ons gewest geen enkele baan betreft. Cos
Bakker (KTT) reageert hierop dat de gemeente Tilburg financiële ruimte heeft
geschapen om wel aan de eisen te voldoen en dat dat inmiddels ook is
geëffectueerd.
Herman de Haan (KNSB) geeft aan dat de KNSB op dit moment de situatie rond
de aanwezige kussens aan het inventariseren is. Voor voldoende goede
bescherming is €600.000 nodig. De KNSB gaat in gesprek met de banen over
de kosten. Principe is dat de banen worden gehuurd met een doel en de baan
voor dit doel moet worden geleverd met de juiste beveiliging.
Marathon (Hans Uithoven)
Het zal niemand verbazen dat er betreffende wedstrijden niets te melden is,
maar dat betekent 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 sluitingsdatum 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.
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 2021 de spits afbijt, gevolgd door Breda op
18 december en Eindhoven op 22 januari 2022. Voor deze wedstrijden zullen de
organisatie comités nauw samen werken en proberen we er een Brabants tintje
aan te geven
Voor de wedstrijd in Breda kunnen we nog vermelden dat voorafgaande aan de
landelijke marathon het NK masters zal plaats vinden. Bij voldoende deelname
voor drie categorieën.
Inline (Paul Palmer) doet verslag. Er is op dit moment niets te melden.
1 wedstrijd heeft plaatsgevonden zonder publiek.
Over beide laatste verslagen zijn geen vragen.
10 Financiën en abonnementsprijzen. (zie bijlage)
Eric Gerrits doet verslag van de staat van de financiën.
Anne Hellings (schaatsgroep Zaltbommel) vraagt of er ook een balans is.
EG antwoordt dat die er is en al besproken is in de voorjaarsvergadering.
M.b.t. de TASO subsidie is er voorlopig voor het vierde kwartaal 2020, € 6,000
subsidie toegekend die in augustus definitief vastgesteld moet worden. Voor het
eerste kwartaal 2021 is er € 3.000 aangevraagd.
Verslag van de kascommissie wordt voorgelegd en geaccepteerd waarop het
bestuur decharge wordt verleend.
Als nieuw lid van de kascommissie wordt met instemming van de vergadering
Stephan Brockbernd benoemd ter vervanging van Peter Lemmens. Susan
Berden en Stephan vormen samen de nieuwe kascommissie.
Vooruitlopend op de formele goedkeuring, zijn de nieuwe abonnementsprijzen
al eerder door Sylvester Niemans verspreid en op de KNSB Zuid website
geplaatst. Slechts een deel van de prijsstijging van de ijshuur is in de
berekening meegenomen. De vergadering stemt in met deze prijzen.
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11 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
Eric Gerrits geeft in vogelvlucht een overzicht van de regelgeving en hoe het
gewestelijk bestuur dit heeft aangepakt. Een helder overzicht alsmede een
presentatie is terug te vinden op de site van de KNSB. Het gewest heeft alle
stappen doorlopen en schriftelijk vastgelegd en voldoet daarmee aan de
vereisten. De regelgeving zal vanaf 1 juli voor ieder vereniging van toepassing
zijn.
12 (her)benoemingen
Paul van Schaik wordt voorgesteld als eerste secretaris. Paul stelt zich kort
even voor. Unaniem gaat de vergadering akkoord met zijn benoeming.
Frans Hehewerth wordt voorgesteld als opvolger van Hans Arts namens de
sectie shorttrack. Unaniem gaat de vergadering akkoord met zijn benoeming.
Frans heeft zich reeds eerder voorgesteld. OP een later moment zal op
passende wijze afscheid worden genomen van Hans Arts.
Jan Hessels wordt voorgesteld als interim-voorzitter van de sectie langebaan.
Jan stelt zich kort voor. Unaniem gaat de vergadering akkoord met zijn
benoeming.
13 Helmplicht
RS informeert hoe de mening is omtrent helmplicht tijdens de trainingsuren op
het gewestelijk ijs. De KNSB heeft verzocht om dit te inventariseren.
Via de mail is er bericht binnengekomen van RSNL die een duidelijk standpunt
op de site van de vereniging heeft geplaatst.
Ook binnen de vergadering is men van mening dat het dragen van een helm
tijdens de training zeer gewenst is al gaat verplichting sommigen te ver. De
bereidheid schaatsers zonder helm de toegang te ontzeggen ontbreekt. Wel is
men bereid maximale stimulans te realiseren.
Vereniging de Poel geeft aan een helm tegen minimale kosten beschikbaar te
stellen
14 Rondvraag
Jan de Koning (LbSV) vraagt wanneer er overleg omtrent de wedstrijdkalender
plaats zal vinden,
Hans Uithoven antwoordt dat de kalender nu gemaakt wordt en eenmalig zal
worden rondgestuurd. Indien iedereen akkoord, is de kalender klaar anders
volgt een fysiek overleg.
Jan de Koning (LbSV) doet een oproep voor de helmplicht vast te stellen,
daarnaast merkt hij op dat het geven van proeflessen bij LbSV positief heeft
gewerkt en een behoorlijk aantal extra leden heeft opgeleverd.
Willem Maris (YCE) meldt dat YCE is opgericht op 28 november 1946 en
derhalve dit jaar 75 jaar bestaat. Dit jubileum wordt op 27 november gevierd,
een uitnodiging volgt nog.
Marij Spijkers vraagt aandacht voor de helmplicht bij het kunstrijden. Ondanks
de risico’s vraagt zij om een uitzonderingspositie voor het kunstrijden te
overwegen en dit in haar besluitvorming mee te nemen. Alvorens een besluit te
nemen verzoekt zij om overleg te plegen met de sectie kunstrijden.
6. Sluiting
RS sluit de vergadering om 23 uur onder dankzegging aan de aanwezigen en
memoreert dat de najaarsvergadering wordt gehouden op woensdag 24 nov.
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