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Verslag Najaarsvergadering                                        
Gewest Noord Brabant – Limburg - Zeeland 
 
Datum:  24 november 2021 
Locatie:        via Teams 
Aanvang:     20.00 uur 
 
 
 
 
Aanwezig: 
Peter Vos, (IJsvrienden), Jacqueline van Driel (IJCE, secretaris),  Jolanda Janssen (WvdBerk), secretaris),  
Peter Lemmens (Lid van verdienste),  Bert Haans (Baancie Tilburg), Teus van Horssen (D’n Ouwe Wiel),  
Klaas Schussler (Striene), Albert Boelen (Skeeler Drunen),  Martijn Hagens (KNSB),  Herjan van den Heuvel 
(Pinguins, baancie Eindhoven),  Lianne van der Zijden (Bragga, voorzitter),  Stephan van Diepen (VIJC 
Vught, voorzitter), Tineke Posno (Erelid),  Teun Schiphouwer (Striene), Johan Hermans (Baancie Tilburg), 
Theo Nohlmans  (Lid van verdienste),  Herman de Haan (KNSB),  Johan den Ouden (LbSV),  Karen Smits-
Ammerlaan (Dist. Hoekse W),  Giel Eussen (Ballangrud, secretaris),  Rob Smeulders (Bestuur Gewest BLZ), 
Jan Heynens (Bestuur Gewest BLZ),  Erik Gerrits (Bestuur Gewest BLZ),  Sylvester Niemans (Bestuur 
Gewest BLZ),  Paul van Schaik (Bestuur Gewest BLZ),  Hans Uithoven(Bestuur Gewest BLZ),  Paul Palmer 
(Bestuur Gewest BLZ),  Jan Hessels (Bestuur Gewest BLZ),  Frans Hehewerth (Bestuur Gewest BLZ). 
 
 
Afgemeld: 
Anne Hellings (Zaltbommel, voorzitter),  Peter Hovestreydt (Lid van verdienste),  Jan Millenaar (Erelid),  
Andre Kusters (Baancie, Breda). 
 

 
 
 
  
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 bestaande uit Herman 
de Haan, directeur-bestuurder en Martijn Hagens, medewerker sportparticipatie. 
De agenda wordt kort besproken en vastgesteld. Tijdens de vergadering zullen de agendapunten 
worden toegelicht middels een PowerPoint presentatie van het Gewest. Voor uitleg over de 
verenigingsmonitor door Martijn Hagens wordt een PowerPoint presentatie van de KNSB gebruikt. 
 
 
2. Mededelingen: 
De agenda wordt door Rob Smeulders kort besproken en vastgesteld.  
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van 14 verenigingen. 
 

3. Huldiging Kampioenen: 

Karen Teuling is Nederlands Kampioen geworden bij de Dames masters marathon Rotterdam. 
 
 
4.  Ingekomen stukken: 
 
Op dinsdag 16 november heeft het Gewest gelijktijdig met de uitnodiging voor de 
najaarsvergadering een mutatieformulier verzonden aan alle aangesloten verenigingen met het 
verzoek om de gegevens van de vereniging in te vullen. Slechts twee verenigingen hebben 
gereageerd op dit verzoek en een ingevuld mutatieformulier retour gezonden.  
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5. Verslag van de Gewestelijke Voorjaarsvergadering 30 juni: 
 
Het verslag van de Gewestelijke voorjaarsvergadering is zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
 
6. Verslag van de ledenraad: 
 
Jan Heynens geeft een korte toelichting op de aard en het functioneren van de ledenraad binnen 
de KNSB. 
 
Missie: 
De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de KNSB en borgt het democratisch karakter. 
Daarnaast verschaft de ledenraad het beleid van de KNSB legitimiteit en draagvlak.  
De ledenraad geeft goedkeuring aan de missie- en visiedocumenten, beleidsplannen, het jaarplan 
en de daaruit afgeleide begroting.  
 
Verantwoording: 
De ledenraad legt jaarlijks verantwoording af omtrent  het gevoerde beleid en de behaalde 
resultaten door middel van het jaarverslag en de jaarrekening. De ledenraad houdt hierbij toezicht 
op hoofdlijnen.  
De voorliggende jaarplannen, alsmede de jaarbegroting van de KNSB zijn goedgekeurd door de 
ledenraad. 
 
Herbenoeming Eric Gerrits: 
Ter tafel ligt het voorstel om Eric Gerrits voor een 2e termijn te herbenoemen. Dit voorstel wordt 
unaniem aangenomen. 
 
Tot slot geeft Herman de Haan aan dat de samenwerking tussen de ledenraad en de KNSB zeer 
goed te noemen is. Afgelopen september heeft er een evaluatie plaatsgevonden waarbij in 
verschillende groepen is gediscussieerd omtrent o.a. beleid en resultaten. Deze evaluatie is 
succesvol verlopen en de uitkomsten hiervan zullen begin 2022 bekend worden gemaakt. 
 
 
7.  Jaarverslag van de sectie Inlineskaten en update van de overige disciplines: 
 
Paul Palmer geeft aan de hand van de PowerPoint presentatie een toelichting op de Inline 
activiteiten van de afgelopen zomer en gelukkig is er dit jaar wat meer te melden dan afgelopen 
jaar.  
Dit jaar zouden er 7 wedstrijden worden gehouden, t.w. in Beek, Breda, Puttershoek, Stevensbeek, 
het GK in Zuilichem, Venlo, en Herwijnen. De wedstrijden in Beek en Breda werden helaas 
afgelast wegens de toen geldende Corona maatregelen. Voor de wedstrijd in Puttershoek was het 
helaas te kort dag om daar nog een wedstrijd te kunnen organiseren. De wedstrijd te Stevensbeek 
was dus de eerste wedstrijd van het Inline seizoen 2021. Het aantal deelnemers voor alle 
wedstrijden verreden in Stevensbeek, Zuilichem, Venlo en Herwijnen was redelijk tot goed te 
noemen. Ondanks de versoepeling van de regels werden de wedstrijden die doorgingen vrijwel 
zonder publiek verreden. 
 
In juni mocht met inachtneming van de Corona maatregelen een landelijke marathon worden 
georganiseerd. Om aan de Coronaregels te voldoen moest er sprake zijn van een afgesloten 
terrein, 1,5 meter mogelijkheid bij de kleedgelegenheid, gescheiden in-en uitgang, en een apart 
gebouw om sneltesten uit te kunnen voeren. De landelijke marathon is verreden op de wielerbaan 
te Brakel en testlocatie was ondergebracht in de kantine van River Skate team. De marathon was 
bijzonder geslaagd verlopen tot grote tevredenheid van allen. 
 
Op 7 augustus 2021 is het 1e NK marathon verreden in Rotterdam. Zoals eerder vermeld in par. 3 
is Karen Teuling hierbij Nederlands Kampioen bij de Dames masters geworden. 
: 
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Dit jaar is er een trainingsgroep Inline ontstaan welke iedere woensdagavond trainen als 2 
gezamenlijke jeugdgroepen onder leiding van trainer Rick van Kesteren. De samenstelling was als 
volgt; groep 1 bestond uit 12 rijders en groep 2 bestond uit 14 rijders. De verwachting is dat 
volgend jaar de trainingsgroep een vervolg zal krijgen. 
 
Er zijn bij Inline skaten te weinig vrijwilligers. Op dit moment zijn er slechts 6 gecertificeerde 
juryleden. Ook moet er worden gezocht naar een extra bestuurslid. Er zijn 4 bestuursleden en dit 
zouden er 5 moeten zijn. Voor de jurycursus zijn uiteindelijk 2 personen aangemeld, die deze dit 
jaar zullen afronden. Mogelijk willen volgend jaar 2 personen ook de jurycursus volgen. 
Doordat er te weinig vrijwilligers zijn is het bijna onbegonnen werk om een landelijke marathon te 
organiseren. Dit komt omdat er veel komt kijken bij de organisatie van een dergelijk evenement. 
Het voornemen is om volgend jaar een Inline jeugdmarathon te organiseren. Bas Jansen van River 
Skate Team geeft aan dat de voorbereiding hiervoor in gang is gezet, het Gewest geeft aan dat zij 
dit financieel wil ondersteunen.  
 
Update overige disciplines: 
 
Jan Hessels geeft aan de hand van de PowerPoint presentatie een toelichting op het seizoen 
2021-2022 Langebaan schaatsen. Momenteel zijn er 3 baanselecties; Breda bestaande uit 11 
rijders, Tilburg bestaande uit 7 rijders en Eindhoven bestaande uit 7 rijders.  
Het moge duidelijk zijn dat we in verband met Corona een bizar seizoen 2020-2021 achter de rug 
hebben, gelukkig zijn de zomertrainingen wel op normale wijze verlopen.  
Het KTT faciliteert talentontwikkeling en door de KNSB is hiervoor € 5.000,- funding beschikbaar 
gesteld. Hierover meer in par. 8 van dit verslag. 
De Eindhoventrofee op 21 november jl. is zeer geslaagd verlopen. Er is een baanrecord gereden 
door een der deelnemers. De Coronamaatregelen zijn zorgvuldig in acht genomen en de catering 
was goed verzorgd. 
 
Frans Hehewerth geeft aan de hand van de PowerPoint presentatie een toelichting op het seizoen 
2021-2022 Shorttrack.  
De Shorttrack trainingen vinden plaats in Breda, Eindhoven en Tilburg. Beneluxcup 1 is verreden 
in Hasselt, Beneluxcup 2 en 3 zijn uit de agenda gehaald. De mogelijkheid om een wedstrijd in 
Nijmegen te houden  wordt onderzocht. 
De commissie Shorttrack bestaat uit een persoon, t.w. Frans Hehewerth. Willem Bosma heeft 
afscheid genomen en Hans Arts is naar het landelijke bestuursorgaan overgestapt. De inrichting 
van een nieuwe structuur en de werving van nieuw commissieleden is in gang gezet. Lopende 
zaken zullen normaal in behandeling blijven. 
 
Hans Uithoven geeft aan de hand van de PowerPoint presentatie een toelichting op het seizoen 
2021-2022 Marathon. 
Twee rijders hebben de stap naar het landelijke marathon peloton gemaakt. Remco Stam en 
Stephanie Herpes zullen uitkomen bij de beloften. 
De competities zijn gestart en de regiomarathons 1 t/m 5 zijn inmiddels verreden op de 4 ijsbanen. 
Gelukkig valt te constateren dat het aantal deelnemers ongeveer op hetzelfde niveau is gebleven 
en in sommige categorieën zelfs een stijging van het aantal deelnemers valt waar te nemen.  
Binnen ons Gewest rijden we nu met helmcaps en er heeft een omnummering plaatsgevonden. 
Zowel rijders als juryleden zijn zeer positief over de helmcaps. 
Dit seizoen worden er weer 3 landelijke marathons gehouden binnen ons Gewest. De eerste vindt 
plaats in Tilburg op 27 november, helaas zonder publiek vanwege Corona. Breda volgt op  
18 december waarbij voorafgaand aan de wedstrijd het NK masters zal plaatsvinden. In Eindhoven 
zal op 22 januari de landelijke marathon worden verreden, het is helaas nog onduidelijk hoe dit 
gaat verlopen, met of zonder publiek of helemaal niet. 
Het goede nieuws is dat er aan deze 3 landelijke marathons een Brabants tintje wordt gegeven in 
de vorm van de Brabantcup. Het is gelukt met toestemming van de KNSB om hiervoor een 
sponsor vast te leggen voor de komende drie jaar. 
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8. KNSB Talent Team Zuid (KTT): 
 
De missie van het KNSB Talent Team Zuid bestaat uit het creëren van een unieke 
topschaatsomgeving die stimulerend, uitdagend en uitnodigend is voor toptalent. 
KNSB Talent Team Zuid is het regionale talentencentrum van de KNSB in het Gewest NB-L-Z.  
Het KNSB Talent Team Zuid richt zich in eerste instantie op langebaan en shorttrack, in de 
toekomst zal ook Inline-skaten daar aan toegevoegd worden. Het streven is om in directe 
samenwerking met de KNSB jong toptalent binnen het Gewest de beste faciliteiten te bieden om 
op nationaal, internationaal en zelfs op olympisch niveau te kunnen doorbreken. 
 
Eric Gerrits geeft per discipline aan de hand van de PowerPoint presentatie een toelichting op de 
laatste ontwikkelingen voor het seizoen 2021-2022. 
 
Bij de Langebaan zijn 4 rijders doorgestroomd, wel zijn er rijders gestopt met topsport. 
Vanuit de breedte zijn er 8 nieuwe rijders uit de baanselecties van Breda, Tilburg en Eindhoven 
toegevoegd. Het NOC&NSF geeft het Langebaan team status S-1. Team NL (voorheen CTO zuid) 
ondersteunt dit team op gebied van kracht, voeding, fysio, mentaal en medische kennis. 
Vanuit het KTT vind kennisoverdracht plaats naar de baanselecties.  
De hoofdtrainer is Milan Kocken, Bert van Buren is assistent-trainer. 
 
Bij Shorttrack bestaat het team uit 8 rijders. Bas van Eerden, de trainer, heeft tijdelijk ziekteverlof 
en wordt vervangen door Willem Fabel. Assistentie wordt verleend door Marc Velzeboer en  
Daan van der Boom. Momenteel is door NOC&NSF status S-2 toegekend, het streven is om status 
S-1 te bereiken. Mary van Aken is per 1 september toegetreden tot het bestuur.  
De baanbeveiliging is wel een issue. 
 
 
9.  De KNSB aan het woord met de resultaten van de verenigingsmonitor 2021:  
 
Martijn Hagens licht aan de hand van een PowerPoint presentatie het doel en de resultaten van de 
verenigingsmonitor toe.  
Om verenigingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en inzichtelijk te maken hoe 
verenigingen zich tot elkaar verhouden heeft de KNSB in samenwerking met NOC&NSF en andere 
sportbonden een verenigingsmonitor ontwikkeld. De verenigingsmonitor brengt situaties van 
verenigingen in kaart op basis van een vragenlijst die verenigingen invullen. Na het invullen van de 
vragenlijst krijgen verenigingen toegang tot een benchmark dashboard. Hierin kunnen bestuurders 
de vereniging op specifieke onderwerpen vergelijken met andere verenigingen. 
Inmiddels hebben in totaal landelijk 112 verenigingen de verenigingsmonitor ingevuld en zijn alle 
gegevens verwerkt in het dashboard. Van deze 112 verenigingen hebben 12 verenigingen binnen 
ons Gewest ook gereageerd en de vragenlijst ingevuld. De KNSB is voornemens om in de 
komende jaren het benchmark dashboard verder te ontwikkelen en hoopt dat meerdere 
verenigingen aan de gang zullen gaan met de verenigingsmonitor. 
Martijn Hagens laat aan de hand van voorbeelden zien hoe het dashboard werkt, een vergelijking 
maken met andere verenigingen en waar mogelijk verbeterpunten liggen. Als evaluatie zullen er 
gesprekken volgen met diverse verenigingen die deelnemen. 
 
Klaas Schlusser (Striene) vraagt of er nog een mogelijkheid komt om de verenigingsmonitor in te 
vullen, de invultermijn is inmiddels verlopen. Martijn geeft aan dat dit komend voorjaar weer 
mogelijk is. Verenigingen die de lijst wel ingevuld hebben kunnen dan ook mutaties aanbrengen. 
 
Rob Smeulders vraagt of er uit de voorlopige uitkomsten van de verenigingsmonitor verschillen zijn 
aan te wijzen tussen de verschillende Gewesten onderling. Martijn laat weten dat hier nog niet 
naar is gekeken. 
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10. Financieel jaarverslag 2020-2021 en begroting 2021-2022: 
 
Overzicht financiën 2020-2021: 
Aan de hand van de PowerPoint presentatie geeft Eric Gerrits uitleg over de financiële situatie van 
het Gewest. De inkomsten zijn tenminste 10 procent afgenomen (voorwaarde subsidie), 
voornamelijk te wijten aan de effecten van Corona. Er zijn minder abonnementen afgenomen en er 
is meer ijs gehuurd alsmede 1e hulp. 
De subsidieaanvraag onder de TASO regeling leverde voor de periode 2020-Q4 netto € 6.000,- op. 
De subsidieaanvraag onder de TASO regeling leverde voor de periode 2021-Q1 netto € 3.000,- op. 
Uit de toelichting op de winst en verliesrekening bleek dat het Gewest over het seizoen 2020-2021 
een negatief resultaat heeft geboekt van € 5.900,-. 
De balans per 30-6-2021 laat uiteindelijk zien dat het Gewest over een eigen vermogen beschikt 
van € 174.000,-. Dit is ongeveer 2/3 deel van de gangbare jaarbegroting. Concluderend kan 
worden gesteld dat het Gewest er financieel goed voorstaat. 
 
Verslag van de kascommissie over 2020-2021. 
De kascommissie bestaande uit Susan Berden en Stephan Brockbernd hebben op 19-11-2021 
een sessie gehad met Sylvester Niemans en Eric Gerrits. De financiële stukken over het seizoen 
2020-2021 zijn hierbij steekproefsgewijs onderzocht. De bevindingen van de kascommissie waren 
dat de opzet van de financiële administratie begrijpelijk en overzichtelijk is, naar eer en geweten 
wordt uitgevoerd en geen afwijkingen laat zien.  
De kascommissie is van mening dat er een getrouw beeld is van het financieel handelen van het 
Gewestelijk bestuur. De kascommissie complimenteert beide penningmeesters voor hun grote 
inzet. In hun verslag geeft de kascommissie goedkeuring aan de gevoerde financiële administratie. 
 
Er wordt door de ALV décharge verleend aan het bestuur voor 2020-2021. 
 
Benoeming nieuw lid kascommissie. 
Susan Berden treedt af als lid van de kascommissie, Hans Arts wordt voorgesteld als nieuw lid van 
de kascommissie. Dit voorstel wordt in de vergadering aangenomen. Hans moest er nog wel even 
over nadenken, maar we denken dat hij wel zal instemmen. 
De kascommissie voor het seizoen 2021-2022 bestaat uit Stephan Brockbernd en Hans Arts. 
 
Begroting Seizoen 2021-2022: 
Aan de hand van de PowerPoint presentatie geeft Eric Gerrits uitleg over de begroting 2021-2022. 
Het Gewest hanteert als uitganspunten een kostendekkende begroting, geen hinder van Corona, 
en de verwachting van een normaal seizoenverloop zonder beperkingen. 
Met betrekking tot de begroting is voor uitgaven en ontvangsten een bedrag van  
€ 250.000,- opgenomen.  
De begroting 2021-2022 wordt tijdens de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Hans Uithoven vraagt hoe de KNSB denkt het Gewest te kunnen compenseren, daarbij doelend op 
het feit dat de inkomsten bij marathons qua publiek al problemen geven. Herman de Haan 
antwoordt hierop dat de landelijke wedstrijden gecompenseerd worden en dit geldt dus ook voor 
het Gewest NB-L-Z. Herman geeft verder aan dat de ontwikkelingen onzeker zijn en dat een 
compensatieregeling vermoedelijk pas in januari van kracht is. 
 
 
11. Verslag van het interim-bestuur met betrekking tot het banenoverleg en hun opdracht 

tot vorming van een nieuw bestuur van het Gewest: 
 
Het overleg rond de banen: 
In de najaarsvergadering van 2020 zijn op verzoek van Eric Gerrits, Jan Heynens en  
Rob Smeulders als interim bestuursleden aangetreden op voorwaarde dat dit voor een periode van 
één jaar zou zijn en vanuit de verenigingen mandaat en steun werd toegezegd. Het Gewest 
dreigde uiteen te vallen. 
 



 
Verslag Najaarsvergadering Gewest NB– L– Z  datum 24-11-2021 

Om de problemen op te lossen zijn afgelopen voorjaar gesprekken rondom de banen gestart. De 
eerste serie van drie afzonderlijke gesprekken in maart met Breda, Tilburg, en Eindhoven/Geleen 
zijn ondanks het geringe aantal aanwezige verenigingen positief verlopen.  
Opvallend was dat verenigingen vaak niet weten wat het Gewest voor hun kan betekenen.  
 
 
De tweede gespreksronde welke zou plaatsvinden in mei, is geannuleerd wegens gebrek aan 
aanmeldingen.  
 
In de voorjaarsvergadering werd vervolgens afgesproken dat een nieuwe ronde met gesprekken 
per baan zou volgen. Anne Hellings heeft ter verduidelijking een diagram gemaakt van de door het 
bestuur opgestelde werkzaamheden en de samenhang binnen het Gewest weergegeven. 
Vervolgens zijn een aantal verenigingen benaderd met de vraag wanneer we een gesprek per 
baan konden inplannen. Uiteindelijk is er alleen een gesprek met verenigingen rondom de baan in 
Breda gevoerd. Voor het gesprek dat rond de banen van Tilburg, en Eindhoven/Geleen zou 
plaatsvinden hadden zich slechts 2 personen aangemeld, waardoor het gesprek is afgezegd. Het 
Gewestelijk bestuur spreekt van een teleurstellende situatie en trekt de conclusie dat het eerder 
toegezegde commitment in Breda wel aanwezig is, maar in Tilburg en Eindhoven/Geleen 
ontbreekt. Er is ook contact gezocht met andere Gewesten over oplossingen.  
 
Aan de hand van de PowerPoint presentatie geeft Rob Smeulders weer wat de werkzaamheden 
van het Gewest op het gebied van bestuurstaken, financiën, en wedstrijdorganisatie inhouden. 
Hierop verdergaand geeft Jan Heynens aan wat de gevolgen zijn wanneer het Gewestelijk bestuur 
wegvalt. Dit valt uit in een aantal onderdelen. (in rood is aangegeven in de presentatie wat er zal 
wegvallen). 
Intern binnen het Gewest, zal als voornaamste gevolg het wegvallen van o.a. beleidsbepaling 
(vergaderen), faciliteren verenigingen en informatievoorziening zijn. 
Extern zal als voornaamste gevolg zijn dat o.a. door het wegvallen van overleg met andere 
Gewesten er geen direct invloed meer zal zijn binnen de KNSB en er geen belangenverdediging 
meer plaatsvindt. 
Financieel intern zal als voornaamste gevolg zijn het wegvallen van regelen ijshuur en het niet 
meer vaststellen van abonnementstarieven, verdeling inschrijfgelden, contributie inning, 
boekhouding en financieel toezicht.  
Ook voor het organiseren van wedstrijden zijn de gevolgen groot. Het verband tussen de landelijke 
secties, de Gewestelijke technische commissies en de baancommissies valt weg. Dit heeft ook 
gevolgen voor de verenigingen die juryleden aanleveren. 
 
De vraag of het Gewest nog nodig is kan als volgt worden ingevuld: 
Enerzijds “JA”, voornamelijk op grond van belangenverdediging, binnenhalen beschikbare 
fondsen, vertegenwoordiging richting KNSB en Ledenraad, onderhandelingspositie ijshuur, en 
organisatie van wedstrijden.  
Anderzijds “Nee”, de verenigingen regelen alles al zelf. Het Gewest kost meer vergadertijd. Het 
zelf innen van contributie en zelf ijshuren is transparanter. 
Het bestuur legt het voorstel op tafel om per ijsbaan een Baanorgaan in het leven te roepen. Dit 
heeft voor- en nadelen.  
Het voordeel komt erop neer dat de belasting voor het Gewestelijk bestuur afneemt, veel eerder 
genoemde taken komen dan grotendeels bij de Baanorganen te liggen die daarmee een 
verantwoordelijkheid krijgen die dichter ligt bij de feitelijke uitvoering waardoor sneller kan worden 
gereageerd op vragen vanuit de verenigingen en baanexploitant. 
 
Het nadeel bestaat uit het missen van de vertegenwoordiging richting KNSB. 
Binnen de KNSB is een baanorgaan niet geformaliseerd. Daarnaast bestaat het risico op 
onderlinge (baan) concurrentie en solistisch optreden van banen. Inlineskating en Natuurijs 
verenigingen dreigen wellicht in de vergetelheid te raken. 
 
Het oprichten van een Baanorgaan vraagt sluitende statuten/structuur, een per baan onderbouwde 
begroting, een administratieve structuur voor het per baan regelen van inkomsten en uitgaven, en 
bereidheid tot goede samenwerking.  
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De toekomstvisie van het huidige interim-bestuur ziet er als volgt uit: 
 
Binnen het Gewest gaan we over tot het oprichten van baanorganen rond de ijsbanen. De leden 
van de baanorganen zijn de verenigingen die gebruikmaken van de ijsbaan en/of Inline 
accommodatie en/of natuurijs. Vanuit elk baanorgaan is er 1 vertegenwoordiger afgevaardigd voor 
het Gewestelijk bestuur. De technische commissies van de baanorganen overleggen onderling en 
hebben 1 vertegenwoordiger per discipline in het Gewestelijk bestuur. De vertegenwoordiger wordt 
onderling gekozen en door de ALV van het Gewest bekrachtigd. 
Het Gewestelijk bestuur bestaat uit de vertegenwoordigers van de Baanorganen onder leiding van 
een onafhankelijk voorzitter (dagelijks bestuur) en 1 vertegenwoordiger per discipline vanuit de 
GTC’s (algemeen bestuur). De taken van penningmeester en secretaris worden ingevuld door 
leden van 1 van de baanorganen.   
Het Gewestelijk bestuur vergadert nog slechts 4 maal per jaar over algemene zaken. 
 
Het Gewestelijk Bestuur legt tijdens de vergadering bij de aanwezige verenigingen de 
onderstaande voorstellen tot herinrichting van het Gewest op tafel: 

a. Alle verenigingen kunnen zich vinden in het oprichten van baanorganen en participeren hier in. 
Het huidige interim-bestuur blijft ondersteunen waar nodig. 

b. Alle verenigingen kiezen voor de vorming van een nieuw Gewestelijk bestuur en leveren de 
benodigde bestuursleden. Het huidige bestuur treedt terug en draagt de taken over aan het 
nieuwe bestuur. 

c. Er komt geen van deze boven omschreven mogelijkheden naar voren, in dit geval maakt het 
huidige bestuur het seizoen 21-22 af en stopt met ingang van de voorjaarsvergadering met alle 
activiteiten en treedt in zijn geheel af.  

 
De verenigingen zullen hoe dan ook voor de voorjaarvergadering van 2022 kenbaar moeten 
maken hoe zij met boven omschreven voorstellen willen omgaan. 
 
Vanuit de verenigingen worden m.b.t. bovenstaande, onderstaande opmerkingen of vragen 
gesteld. 
 
- BC Breda geeft aan dat zij min of meer al met de structuur van een baanorgaan werken en 

er al veel werk in zit. Er is zeker motivatie om een Gewest te behouden met oprichting van 
een definitief baanorgaan. 

 
- Tade Salverda van BC Eindhoven geeft aan het idee te hebben dat taken dubbel uitgevoerd 

worden en vraagt waarom bestuursleden niet voor een kortere termijn gekozen worden 
onder de huidige bestuursstructuur. Jan Heynens antwoordt dat het onmogelijk is om binnen 
een jaar voldoende achtergrondkennis op te bouwen.  

 
- Theo Nohlmans, lid van verdienste spreekt zijn zorg uit omtrent de jury opleidingen er is nu 

al een tekort aan juryleden en scheidsrechters. Jan Heynens geeft aan dat opleidingen een 
taak van het Gewest blijft waarbij de baanorganen de aansturing moeten gaan geven. 

 
- Johan Hermans van BC Tilburg ziet een beperkte binding met verenigingen. Tevens geeft hij 

aan dat het lijkt dat de taken van de huidige Baancommissies dan overgaan naar de 
Baanorganen. De huidige Baancommissies opereren lokaal en rapporteren naar de GTC. 

 
- Johan den Oude van LbSV vraagt of de baanorganen in de plaats komen van de 

Baancommissies? 
 Verder geeft hij aan dat de noodzaak van een dagelijks bestuur blijft bestaan, en is het 

geheel eens met het voorstel tot inrichting van Baanorganen. 
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- Peter Vos van IJsvrienden geeft aan dat het idee van Baanorganen goed kan werken en 
verwijst als voorbeeld naar Breda. Er zijn voordelen maar spreekt ook zorg uit over de 
continuïteit van de samensteling. 

 
Om het onderwerp over het verslag van het interim-bestuur met betrekking tot het banenoverleg en 
hun opdracht tot vorming van een nieuw bestuur van het Gewest af te sluiten geeft Rob Smeulders 
uitdrukkelijk aan dat het een toekomstvisie betreft van het bestuur. Aangaande de gepresenteerde 
voorstellen is niets formeel eerder vastgelegd of als agendapunt aangereikt. Het bestuur verwacht 
echter wel dat de verenigingen nu gaan bewegen. Wellicht is het daarom nu niet onverstandig om 
een extra ledenvergadering te organiseren om voor de voorjaarsvergadering al besluiten te kunnen 
nemen.  
Vanuit deze voorstellen en deze vergadering zal daarom een brief naar alle verenigingen worden 
gezonden om hen te bevragen op hun keuze. Ook zal de PowerPoint presentatie op de website 
verschijnen en worden rondgezonden zodat er voldoende informatie is om binnen de eigen 
vereniging een standpunt in te kunnen nemen. 
 
 
12. Rondvraag: 
 
- Jolanda Janssen van WvdBerk spreekt haar zorg uit dat er heel veel van vrijwilligers wordt 

gevraagd. Hierdoor zijn er nauwelijks nog vrijwilligers te vinden en zij acht de kans groot dat 
binnen 5 jaar betaalde krachten noodzakelijk zijn. Rob Smeulders geeft aan dat het inzetten 
van betaalde krachten m.b.t. Baanorganen niet ondenkbaar is. Alles hangt af wat men als 
gezamenlijke verenigingen hierover wil besluiten. 

 
-  Jan Heynens vraagt de aanwezige verenigingen de andere verenigingen rondom hun baan 

zoveel mogelijk te informeren over hetgeen er nu is besproken tijdens deze vergadering. 
 
- Theo Nolhmans stelt bilateraal overleg voor tussen de verenigingen en Gewest. Dit zou 

online kunnen waarbij hij tools zou kunnen aangedragen om dit in te richten op de website. 
Martijn Hagens haakt hierop in en meldt dat er inmiddels een pilot loopt. 

 
-  Hans Uithoven vraagt aandacht voor het plaatsen van een leuke poster op de website en kijk 

of je een donatie kunt doen. 
 
- Herjan van den Heuvel, BC Eindhoven spreekt dank uit richting het Gewestelijk bestuur en is 

onder de indruk van al het verrichte werk. Hij geeft aan van de voorstellen werk te willen 
maken en staat positief tegenover het inrichten van Baanorganen. 

 
-  Herman de Haan spreekt zijn waardering uit over de wijze waarop de vergadering was 

georganiseerd en het verloop ervan. Herman spreekt tevens de hoop uit dat de vergadering 
met betrekking tot het besprokene inzake het interim-bestuur tot spoedige positieve 
resultaten zal leiden. Deze problemen spelen ook in andere Gewesten. 

 
 
 
12. Sluiting: 
 
De datum voorjaarsvergadering wordt vastgesteld op woensdag 29 juni 2022 19.30 uur,  
locatie PMT Oirschot. 
 
Rob Smeulders sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn bijdrage en het stellen van 
gerichte vragen. Rob geeft aan dat er vertrouwen is dat we er gezamenlijk goed uitkomen en ziet 
daarbij hoop voor de toekomst. 
 
 


