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In dit Contactorgaan treft u onder andere de stukken aan voor de Algemene vergadering van
het Gewest Drenthe van de KNSB.
UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene vergadering van het Gewest
Drenthe van de KNSB op donderdag 27 november 2014 om 20.00 uur in Hotel-restaurant
"Meursinge", Hoofdstraat 48 te Westerbork (0593-331111).
U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom, omdat dan de deur al voor u open staat.
Graag tot dan.
Vertegenwoordigers van verenigingen die zich melden op de gewestelijke algemene
ledenvergadering moeten aan kunnen tonen dat zij hun vereniging rechtsgeldig
vertegenwoordigen. Hiertoe moeten zij een schriftelijke verklaring van hun verenigingsbestuur
kunnen tonen. Zie formulier op de volgende pagina.
OPROEPEN / MEDEDELINGEN
KNSB verzekeringen
De KNSB heeft voor de aangesloten Gewesten en verenigingen een collectieve verzekering
afgesloten. De volgende rubrieken zijn verzekerd: aansprakelijkheid verenigingen en leden;
accommodatie e.d. van derden; milieuaansprakelijkheid; aansprakelijkheid voor werkmaterieel
en een allrisk dekking voor werkmaterieel.
Tevens is er een verplichte collectieve verzekering bestuurdersaansprakelijkheid afgesloten.
Daarnaast kan een vereniging en de leden gebruik maken van een collectieve ongevallen
verzekering. Ook is het mogelijk een aantrekkelijke brand opstal verzekering af te sluiten voor
gebouwen et cetera. Deze verzekeringen zijn toegesneden op het schaatsen en skaten en de
risico's zijn beter verzekerd met een premie lager dan bij elke willekeurige verzekeraar. Zie
ook http://knsb.nl/voor-verenigingen/wet-en-regelgeving/verzekeringen/
Nadere informatie over de voorwaarden en premies kunt u aanvragen bij de penningmeester
van het Gewest de heer R. van Lubek, Tel: 0528-372820.

2

INHOUDSOPGAVE

Uitnodiging voor de Algemene vergadering van het Gewest Drenthe van de KNSB

2

Agenda

4

Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 november 2013

6

Jaarverslag van de Gewestelijke Raad

11

Jaarverslag van het Algemeen Bestuur

11

Jaarverslag van de GTC-Langebaan/Kortebaan

12

Jaarverslag van de GTC-Marathon

15

Jaarverslag van de GTC-Toerschaatsen

17

Jaarverslag van de GTC-Jeugdschaatsen

18

Jaarverslag van de GTC-Recreatie

20

Jaarverslag van de GTC-Natuurijsverenigingen

21

Jaarverslag van de TC-Inline-skaten Noord Nederland

21

Jaarplan van het Algemeen Bestuur voor 2014-2015

22

Verslag van de financiële commissie

26

Balans per 30 juni 2014

27

Staat van baten en lasten over 2013-2014/begroting 2014-2015

28

Algemene toelichtingen

29

Toewijzing Gewestelijke kampioenschappen op natuurijs

31

BELANGRIJK!!
Onderstaand formulier graag uitgeknipt en ingevuld vóór de vergadering overhandigen aan de
secretaris van het Gewest Drenthe van de KNSB.

Hierbij verklaart het bestuur van de
"IJsvereniging............................................................................................"
te................................................................................................................
dat .......................................................................... de vereniging vertegenwoordigt op de
Algemene vergadering van het Gewest Drenthe op 27 november 2014
Namens het bestuur, ...................................................................................
Het e-mailadres van de vereniging:………………….…………….
(graag in blokletters)
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AGENDA ALGEMENE VERGADERING KNSB GEWEST DRENTHE
donderdag 27 november 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Opening; jaaroverzicht/jaarrede voorzitter.
Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 21 november 2013
Ingekomen stukken/mededelingen;
aandacht voor het overlijden van Jan Klasen
Toekenning onderscheidingen op grond van art. 23 lid 3 van de statuten *.
De Bonte Wever
Samenwerking met Groningen: een tussenstand en verdere planvorming.
Jaarverslagen van:
- het Algemeen Bestuur;
- de Gewestelijke Raad;
- de Gewestelijke Technische Commissie Langebaan/ Kortebaan;
- de Gewestelijke Technische Commissie Marathon;
- de Gewestelijke Technische Commissie Toerschaatsen;
- de Gewestelijke Technische Commissie Jeugdschaatsen;
- de Gewestelijke Technische Commissie Recreatie;
- de Gewestelijke Technische Commissie Natuurijsverenigingen;
- de Technische Commissie Inline-skaten Noord-Nederland.
Verslag lid Ledenraad.
Rekening over het boekjaar 2013-2014.
U wordt verzocht eventuele vragen met betrekking tot de rekening vooraf schriftelijk
aan de penningmeester te stellen, zodat beantwoording vooraf op efficiënte wijze kan
geschieden. (penningmeester: R. van Lubek, Drostenstraat 1, 7921 WC Zuidwolde; emailadres: r.van.lubek@gmail.com, tel. 06.51431434).
Verslag financiële commissie over het boekjaar 2013-2014.
Benoeming financiële commissie.
De commissie bestaat uit de heren H.W. Hartlief, A. Tamminga en mevrouw W.
Bartelds. De heer Hartlief is aftredend en niet herkiesbaar. Ter vergadering wordt aan
belangstellenden gevraagd zich te kandideren.
Jaarplan van het Algemeen Bestuur voor 2014-2015.
Begroting voor het boekjaar 2014-2015
Mededelingen van de (Gewestelijke) Technische Commissies.
Benoemingen. **
Bestuur: Rieks van Lubek is aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn vier vacatures,
waarvoor geen kandidaten zijn momenteel.
Gewestelijke Raad: aftredend en niet herkiesbaar is de heer A. Doek, H.H. Lanting, S.
Hoogeveen, H. Middeljans.
Ledenraad: aftredend en herkiesbaar is de heer F.A. van der Meer. Indien geen
tegenkandidaten zijn gesteld (kan tot en met 25 november 2014) wordt voorgesteld de
heer van der Meer te herbenoemen.
Toespraak bondsbestuur (Bart Jonkers)
Rondvraag
Pauze
Bertus Buter zal ons vertellen over en meenemen in zijn belevenissen en ervaringen
als ijsmeester.
Sluiting

4

*

**

***

Kandidaten die voor een onderscheiding in aanmerking komen, kunnen tot 25
november 2014 schriftelijk bij de secretaris, de heer A. Pastoor Assen worden
aangemeld.
Voorwaarde is dat de kandida(a)t(e) 25 of 40 jaar als bestuurslid heeft gefunctioneerd
in het bestuur van een vereniging. Ook juryleden die 25 of 40 jaar als jurylid hebben
gefunctioneerd komen voor een onderscheiding in aanmerking.
Kandidaten en tegenkandidaten voor het bestuur en de Gewestelijke Raad moeten
eveneens schriftelijk voor 25 november 2014 worden ingediend bij voornoemde
secretaris.
De kandidatuur dient vergezeld te gaan van een schriftelijke en ondertekende
verklaring van de kandida(a)t(e) dat hij/zij een benoeming zal aanvaarden.
Aanvragen voor het houden van gewestelijke kampioenschappen op natuurijs moeten
voor 25 november 2014 schriftelijk worden ingediend bij voornoemde secretaris.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het Gewest Drenthe van de KNSB,
d.d. 21 november 2013
Aanwezig waren vertegenwoordigers van de volgende verenigingen:
Voorwaarts
Sleen
De Hondsrug
De Hunen
Exloo
SEO
Odoornerveen
Odoornerveen
Eendracht
Ijshazen
Zuidwolde
De Pandijk
Kloosterveen
Assen
Voorwaarts
Witten e.o
Witten
De Volharding
Schoonmeer
Odoorn
Y.C. Paterswolde
AOL Gloep
Vries
Gieten-Bonnen
Dickninge
De Wijk
IJsclub Ruinerwold
De Gorens
Buinen
Nooitgedacht
Ijsvereniging de Pol
Ijsvereniging Peelo
S.V. Noord-Oost-Drenthe
De Scheuvelloper

Drouwen
Schoonoord
Elim
Oosterhesselen
Bovensmilde
Erica
Paterswolde
Gieten
Ruinerwold
Annen
Assen
Assen

Ook aanwezig waren bijna alle leden het Algemeen Bestuur de ledenraad en de Gewestelijke
Technische Commissies. De ereleden mevrouw J. Venekamp-Tienkamp en de F. Koopmans.
De leden van verdienste de heren J. van Gerner en A. Elzer en F. van der Meer. Van de
financiële commissie waren aanwezig de heren E. Kalter en H.W. Hartlief. Van het Gewest
Groningen waren de heren D. Wijma en C. Hoek aanwezig. Namens het Algemeen Bestuur
van de Bond was aanwezig mevrouw S. Tigelaar en mevrouw M. van Werven.
Berichten van verhindering werden ontvangen van de, ereleden de heren P.J. van der Veen
en J. Timmer, J. Bloemendaal en G.J.J. de Jong . Van de ijsverenigingen de Schaopskoel,
Houstreek te Hardenberg,De Eendracht te Ekehaar, Kyllot te Smilde, IJsclub Havelte .
1.
Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter van het Gewest Drenthe
de heer Bart Jonkers en heet allen welkom. Geweldig dat zoveel leden gekomen zijn.
We kunnen terugkijken op een heel goed jaar, want er was veel schaatsplezier en een
periode van natuurijs. Helaas waren er geen toertochten in ons gewest, maar wel waren er
Drentse pupillen kampioenschappen.
Ook dit jaar zijn de diverse activiteiten met georganiseerd zoals, schaatsen voor
natuurijsverenigingen op De Bonte Wever, toertochten op De Bonte Wever, gekoppeld aan
een goed doel, jeugdschaatsen, landelijke marathon. Daarnaast zijn de succes op het gebied
van langebaan en in het topteam noord Nederland verbeterd en is de TC inline-skaten Noord
Nederland actief. De diverse commissies hebben zich ingezet om met name kinderen te
interesseren voor schaats en inline-skate sport en als totale doel om meer mensen te laten
deelnemen.
De samenwerking met het gewest Groningen is geïntensiveerd. Gezamenlijk met dit gewest
en I-skate is een verzoek gedaan bij de KNSB voor het op zetten van een regionaal talenten
centrum. Doel hiervan is om schaatstalenten beter te kunnen faciliteren.
Met de Gewestelijke Raad loopt het nog niet geheel vlekkeloos. Het is moeilijk om de taak van
de raad in beeld te hebben.
Afsluitend hebben een mooie natuurijswinter gehad waarbij dank voor de inzet van de
vele vrijwilligers voor de schaats en inline-skate sport in Drenthe.
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VOORUITBLIK 2013/2014:
KNSB-landelijk:
Financiering van de sport
Prestatiesport
Schaatspaspoort
KNSB gewest Drenthe:
Nieuwe jaarplannen voor alle GTC’s en bestuur
Dit jaar weer een landelijke marathon
Verder ontwikkeling van de TC Inline-Skaten
Goede samenwerking met gewest Groningen
Veelbelovende resultaten topteam Noord-Nederland
Realiseren van een RTC-Noord
Veel elan en enthousiasme bij trainingen, jeugdschaatsen en wedstrijden
Met vertrouwen, energie en enthousiasme kijkt het bestuur vooruit naar 2013/2014!
2.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2012
De notulen worden door de vergadering vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend en
de secretaris wordt bedankt voor de notulering.

3.

Ingekomen stukken/ mededelingen
Vervolgens vraagt hij een minuut stilte voor de actieve vrijwilligers binnen ons gewest die
in 2012 zijn overleden;




Roelf Sol op 11 april 2013 ere voorzitter van het Gewest Drenthe
Jan Hamminga op 16 april 2013 budgetbewaker van het GTC
langebaan/kortebaan en oud voorzitter en penningmeester van de Scheuvelloper.
Berend Knol op 26 april 2013 bestuurslid ijsvereniging S.E.O. te Schoonnoord en
40 jaar starter.

4.

Toekenning onderscheidingen op grond van art. 23 van de statuten
De voorzitter Bart Jonkers reikt waarderingsspelden uit aan de bestuursleden welke zich
25 jaar voor de schaatssport hebben ingezet, te weten:
 Roelof Oosting ijsverveniging Odoornerveen
 Henk Teunissen ijsvereniging Dickninge
 H. Jans ijsvereniging Ruinerwold

En aan bestuursleden welke zich 40 jaar voor de schaatssport hebben ingezet, te weten:
 Jan Eising ijsvereniging de Pandijk
 Fokko Doornbos ijsvereniging de Volharding te Hijken
 Rieks Doornbos ijsvereniging de Volharding te Hijken

5.

Jaarverslagen
De jaarverslagen van het Algemeen Bestuur, de Gewestelijke Raad, de Baancommissie,
de GTC-Langebaan/Marathon, de Wedstrijdcommissie Marathon, de GTC-Recreatie, de
GTC-Jeugdschaatsen, de GTC-Natuurijsverenigingen en de GTC-Toertochten worden
zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
De voorzitter bedankt de samenstellers van de diverse verslagen.

6.

Jaarplan van het Algemeen Bestuur
Na een korte toelichting van de voorzitter wordt ook dit stuk onverkort aangenomen.
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7.

Verslag van de financiële commissie over het boekjaar 2012-2013
Namens de commissie stelt de voorzitter voor het bestuur decharge te verlenen voor het
financiële beleid. De vergadering gaat hier unaniem, onder applaus, mee akkoord.

8.

Benoeming financiële commissie
De heer Kalter is aftredend en niet herkiesbaar. Het voorstel om de heer Tamminga te
benoemen. Dit wordt door de vergadering aangenomen.

9.

Exploitatieoverzicht over het boekjaar 2012-2013
De regel "Ook de deelname aan het jeugdschaatsen is achter gebleven bij voorgaande
jaren" is per ongeluk in het verslag terecht gekomen, deze kan vervallen. Verder is de
toelichting op de jaarrekening voldoende duidelijk en levert geen vragen of opmerkingen
op en wordt dus vastgesteld.

10.

Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2013-2014
De voorzitter stelt de begroting aan de orde. De AV stelt de begroting ongewijzigd vast.

11.

Mededelingen van de Gewestelijke Technische Commissies etc.
Voor het toewijzen van kortebaanwedstrijden hanteren we als gewest het beleid zoals
dat landelijk wordt gehanteerd, te weten:
 we organiseren daar waar het daadwerkelijk mogelijk is
 de betreffende verenigingen worden in principe aangewezen en zijn eerste keus.
Echter als betreffende vereniging door omstandigheden niet in staat is te organiseren,
schuiven we door naar een andere vereniging.
Volgens dit principe hebben we als volgt toegewezen:
kortebaan - pupillen:
1. De Gorens - Buinen
kortebaan - junioren/senioren
1. De Hondsrug - Drouwen
2. Gieten-Bonnen - Gieten
Drents kampioenschap Marathon
1. Gieten-Bonnen – Gieten

12.

Benoemingen
 Voorgesteld wordt te benoemen voor de Gewestelijke Raad in de vacature voor de
natuurijsverenigingen binnen het gewest mevrouw W. Westerdijk. De heer Frits
Braakman is aftredend en niet herkiesbaar. Mevrouw Noordergraaf-Mulder heeft
haar functie neergelegd.
 In de ledenraad van de KNSB is de heer H.J. Bouwmeester aftredend en
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld en het Algemeen Bestuur stelt
voor de heren te herbenoemen in hun functie.
Benoemd in de GTC-Marathon:
Hans Vroege en Jan Hofkamp
 Benoemd in de GTC Langebaan/Kortebaan
Ellen de Bree, Gea Kunst en Sieme Kok
Sieme Kok is aftredend en herkiesbaar
 Benoemd in de GTC Recreatie:
Yvonne Satijn, Gerben de Jong en Jan Bonder
 Benoemd in de GTC natuurijsverenigingen:
J.M. de Groot en H. Hingstman
 Benoemd in de GTC Jeugdschaatsen
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13.

Rudolf Kamphuis
Benoemd in de GTC Toertochten
Harm Hoven
Benoemd in de TC inline-skaten
Adri Masteling en Wim van der Vegt

De Ledenraad van de KNSB
(vervanger van het Bondscongres), controleert het AB en in die hoedanigheid worden
o.a. begrotingen, beleidsplannen, gewijzigde statuten, etc. De Ledenraad komt 4 keer
per jaar bijeen: 2 formele en 2 informatie bijeenkomsten + een bijeenkomst inzake de
begroting.
Voor de toekomst is er de zorg over het financieringsmodel van de KNSB. Belangrijk is
hierin de afdeling communicatie. Hoe kun je mensen boeien en binden en zorg je dat de
stadions altijd vol zitten. Positief hierin is zijn de ijsbanen in de steden en Olympische
spelen met nodige successen.
Het afgelopen jaar is de nodige tijd en aandacht besteed aan een goede begroting, de
begroting van het voorgaande jaar is gehaald en financieel is het een gezond jaar
geweest voor de KNSB.
Het besturingsmodel blijft een issue. Het afgelopen jaar is een stuurgroep met 2 externe
adviseurs ingericht en zijn er interviews gehouden. Belangrijke onderwerpen hierin zijn
sportparticipatie, verbinding, talentherkenning en financieel.
Voor de nieuwe trainingsaccommodatie is de ledenraad goed op de hoogte gehouden,
ondanks dat dit anders gesuggereerd werd in de pers. Waar er unanieme steun was
voor Doekle Terpstra is hij opgestapt. Dit was het dieptepunt van het seizoen. De
overige bestuursleden hebben hun verantwoordelijkheid genomen en zijn doorgegaan.
Pauze

14.

Rondvraag

15.

Intermezzo door Heinze Bakker
De heer Bakker houdt een interessant verhaal over zijn belevingen als
schaatsverslaggever.

16.

Sluiting
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen wel thuis.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 november 2014
H.J. Bouwmeester (vice)voorzitter

A. Pastoor, secretaris
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JAARVERSLAG OVER 2013-2014 GEWESTELIJKE RAAD
In november 2013 is een overleg geweest tussen een tweetal leden van het de Gewestelijke
raad en twee leden van het Algemeen bestuur. Gesproken is toen over de invulling en de
taakomschrijving van de Gewestelijke raad. De Gewestelijke raad is sinds de oprichting nooit
compleet geweest en heeft doorlopend vacatures gehad. Samen is er een nieuw
plan/taakomschrijving geschreven voor de Gewestelijke raad nieuwe stijl.
Dhr. F.A. van der Meer is aangetrokken als voorzitter en besloten werd om met het huidige
aantal leden door te gaan.
In het jaar 2014 zijn er 6 vergaderingen geweest, enkele met daarbij op uitnodiging een
afvaardiging van het Algemeen bestuur.
De Gewestelijke Raad heeft de jaarrekening en begroting voorgelegd gekregen en deze
kritisch beschouwd. Deze is na uitleg van de penningmeester dan ook goed gekeurd.
Tijdens de vergadering in september stond op de agenda als belangrijkste punt het
voortbestaan/nut van de Gewestelijke raad
De informatievoorziening vanuit de het AB en TC’s was dermate summier waardoor goed
functioneren, in onze ogen, niet mogelijk is.
Dit heeft grote gevolgen voor de motivatie en betrokkenheid van de leden. Leden voelen zich
niet gehoord en kunnen zo geen goede rol spelen. Ook is er het punt dat wij nog steeds een
groot aantal vacatures hebben waarvoor we geen opvulling kunnen krijgen.
De GWR loopt langzaam leeg, Anne Doek was al gestopt en Henk Lanting had al aangegeven
per november te stoppen.
Ons plan voor de Gewestelijke raad “nieuwe stijl” heeft helaas niet gewerkt en we moeten dan
ook concluderen dat onze taak erop zit.
Omdat wij geen toekomst meer zien voor de Gewestelijke raad hebben wij het Algemeen
bestuur middels een brief laten weten te stoppen met de Gewestelijk raad per 25 september
2014.
Namens de (oud) leden van de Gewestelijk raad,
Folkert van der Meer
Willie Westerdijk
Sjoerd Hoogeveen
Henk Lanting
Anne Doek
Mirjan Pots (secretaris van de Gewestelijke Raad)

JAARVERSLAG 2013-2014 VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
Het Algemeen Bestuur, vergaderde zoals gebruikelijk met een frequentie eenmaal per vier
weken. Daarnaast heeft een afvaardiging van het Algemeen Bestuur vergaderd met de
Gewestelijke Raad en evaluatievergaderingen gehouden met alle Technische commissies.
Naast de geplande vergaderingen zijn er extra bijeenkomsten georganiseerd met leden van
het gewest over de toekomst van het Gewest Drenthe.
Het afgelopen jaar is voor ons als bestuur niet het gemakkelijkste jaar geweest. Belangrijkste
punten hierin zijn de bezetting van het bestuur, ontwikkelingen rondom De Bonte Wever,
toekomst Gewest Drenthe en realisatie van het Regionaal Talenten Centrum gezamenlijk met
I-Skate en het Gewest Groningen.
In het afgelopen jaar is Bart Jonkers gestopt als voorzitter in verband met het aanvaarden van
een functie van algemeen bestuur van de KNSB. Rieks van Lubek is aftredend waardoor het
bestuur van 5 naar 3 personen gaat. Wij hebben meerdere pogingen gedaan om bestuurders
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te werven voor het algemeen bestuur. Tot op heden hebben we hier nog geen resultaat in. Wij
hebben geconcludeerd dat het algemeen bestuur niet met 3 bestuurders op een juiste wijze
kan functioneren.
De afgelopen periode is er de nodige informatie gekomen over het voorbestaan van de
ijsbaan in De Bonte Wever. Gezamenlijk met Peter Takens van de Scheuvelloper zijn wij met
de gebruikers van De Bonte Wever in gesprek met de Gemeente Assen en De Bonte Wever.
Wij doen ons uiterste best om een ijsbaan in Drenthe te houden, daarom zijn wij in contact
met de andere initiatieven.
Succes is geboekt met het verkrijgen van de accreditatie voor het opzetten van regionaal
talentencentrum gezamenlijk met het gewest Groningen en I-Skate.
Anco Pastoor, secretaris
JAARVERSLAG 2013-2014 VAN DE GTC- LANGEBAAN/KORTEBAAN
De GTC LB/KB heeft zich het afgelopen seizoen met uiteenlopende zaken bezig gehouden:
talentontwikkeling, wedstrijdorganisatie, overleggen samen met verenigingen enz. enz. We
kunnen spreken van een sportief gezien goed seizoen. De in de vorige seizoenen ingeslagen
weg is verder vervolgd, waarbij bijvoorbeeld de samenwerking met het gewest Groningen en
de onderlinge samenwerking tussen de verenigingen erg belangrijk is. De werkzaamheden
van de GTC LB/KB zijn in hoofdlijnen te verdelen in drie categorieën: niveauverbetering,
wedstrijdorganisatie en talentontwikkeling. De GTC LB/KB is afgelopen seizoen aangevuld
met 2 leden. Op 1 openstaande vacature na zijn we compleet.
We kijken terug op een prima seizoen, die we niet tot een succes hadden kunnen maken door
de inzet van alle vrijwilligers, die we hierbij heel hartelijk bedanken.
1. Niveauverbetering Drentse Schaatsers
De structuur zoals hieronder schematisch weergegeven bestaat nu 3 seizoenen. De aanwas
van onderaf is goed te noemen. De jeugdbaanploeg bestaat nu uit 9 pupillen en de C-junioren
selectie uit 11 rijd(st)ers. TopTeam Noord-Nederland (TTNN) is wat kleiner van samenstelling
geworden. Deels doordat talenten niet meer voldeden aan de eisen en deels door rijd(st)ers
die een andere keuze hebben gemaakt. De aanvulling van onderaf laat nog even op zich
wachten omdat er geen junioren B in Drenthe en Groningen zijn die aan de criteria voldoen.
Met name het grote aanbod van talent bij de C-junioren heeft ertoe geleid dat er bij het
samenstellen van de selectie iets kritischer is gekeken naar de potentie van de rijd(st)ers. Op
basis daarvan zijn in eerste instantie 12 junioren geselecteerd. De GTC ziet dit normaal
gesproken als het maximale aantal dat door 2 trainers op een goede, effectieve wijze kan
worden begeleid.
Gevolg hiervan is wel dat er meer structuur moest worden aangebracht in de
talentontwikkeling van de rijd(st)ers die net onder het selectieniveau zitten. In overleg met de
verenigingen is daarom besloten om de ijsfaciliteitengroep te splitsen in een groep B/C
Junioren en een groep A junioren t/m Masters. In de groep B/C junioren stromen nu kinderen
in die de overgang van jeugdbaanploeg naar C-junioren selectie (nog) niet kunnen maken, Cjunioren die de overstap naar TTNN (nog) niet kunnen maken en B/C junioren die zich vanuit
de verenigingen naar een bovengemiddeld niveau hebben ontwikkeld.
Een aparte ijsfaciliteitengroep wordt gevormd door Jun A t/m Masters. Hierin kunnen Ajunioren en neo-senioren aansluiten die niet (meer) voldoen aan de criteria van Topteam
Noord Nederland maar nog wel de ambitie hebben om zich te plaatsen voor regiowedstrijden
en/of holland-cup. Voorwaarde is wel dat men zich plaatst voor de regiowedstrijden om het
seizoen erop weer gebruik te kunnen maken van deze extra faciliteit De masters in deze groep
zijn welkom als zij zich geplaatst hebben voor het NK masters in het voorgaande seizoen.
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Verantwoordelijkheid
Stuurgroep TTNN
Verantwoordelijkheid
GTC

TTNN
JUN B t/m NS

BAANSELECTIE
JUN C

IJSFAC.
.
JUN B/C
+
Jun A t/m
Masters

Verantwoordelijkheid
CLUBS

JEUGDBAANPLOEG
PUPILLEN A & B

Samenwerking verenigingen
Het bleek erg lastig om vanuit de verenigingen gezamenlijke overleggen te organiseren.
Daarom is met de verenigingen afgesproken dat de GTC LB/KB deze overleggen initieert. We
zijn 4x bij elkaar geweest. Agendapunten voor dit overleg werden aangedragen door de
verenigingen en GTC. Belangrijkste onderwerpen waren:
 Het verder ontwikkelen van de ijsfaciliteitengroepen Na overleg met de verenigingen is
besloten dat de GTC LB/KB met ingang van volgend seizoen hierin de organisatie in
handen gaat nemen.
 Het trainen met niveaugroepen zodat rijd(st)ers van verschillende verenigingen samen
kunnen trainen met rijd(st)ers van hetzelfde niveau. Met als doel om het algehele
niveau van het Drentse schaatsen omhoog te brengen.
 Wat kunnen we gezamenlijk doen om het dalende ledenaantal tegen te gaan
Ook dit seizoen bleek het lastig om niveaugroepen te vormen. Er zijn hierin tegengestelde
geluiden te horen. Aan de ene kant staan verenigingen achter de niveaugroepen om het
niveau omhoog te brengen. Aan de andere kant zijn er geluiden van rijd(st)ers die die
behoefte niet hebben en liever bij hun vriendjes/vriendinnetjes blijven schaatsen. De discussie
hierover zal komend seizoen een vervolg krijgen.
De verenigingen en de GTC zien de gezamenlijke overleggen als waardevol. Beide organen
kunnen op deze manier goed op elkaar afstemmen en vindt de organisatie van het Drentse
schaatsen meer in gezamenlijkheid plaats.
Trainersbijeenkomsten
Ook dit seizoen zijn er weer een aantal trainersbijeenkomsten georganiseerd. De opkomst is
redelijk stabiel geweest. De indruk is dat de doelstelling om de trainers op schaats technisch
en coachingsgebied op 1 lijn te krijgen gestaag vordert. Knelpunt is wel dat nog niet alle
trainers binnen het gewest deelnemen aan deze bijeenkomst.
Afgelopen seizoen was het eerste seizoen dat door de deelname aan trainersbijeenkomsten
studiepunten konden worden behaald. Dit heeft trainers er toe gestimuleerd om hier aan deel
te nemen.
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2. Talentontwikkeling
De basis van de talentontwikkelingsmethodiek ligt bij de Jeugdbaanploeg. In deze ploeg
worden talentvolle A- en B-pupillen in de gelgenheid gesteld om naast de trainingen van de
verenigingen een extra training te volgen onder gewestelijke vlag. Deze training is met name
gericht op technische vaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor allerlei aspecten die bij de
wedstrijdsport horen zoals discipline, wedstrijdvoorbereiding, enz. De jeugdbaanploeg is
gedurende het seizoen 2013-2014 getraind door Martine Polling-Oosting en bestond bij
aanvang 5 B-pupillen, 4 A-pupillen. Halverwee het seizoen zijn nog 2 b pupillen aan de
jeugdbaanploeg toegevoegd.
De C-selectie bestond uit 4 eerstejaars C-junioren, 7 tweedejaars C-junior. De selectie stond
onder leiding van Carmen de Haan en Jan de Vries. Doordat er in Groningen niet een
soortgelije selectie was, kon er geen sprake zijn van samenwerking hiermee. Wel werd waar
mogelijk samengewerkt met TopTeam Noord-Nederland.
Boven de C-junioren Selectie zit TopTeam Noord-Nederland, de gezamenlijke selectie van de
gewesten Groningen en Drenthe. Afgelopen jaar vanaf de B-junioren. Selectie I stond onder
leiding van Sybren van der Meer en Sijtje van der Lende. Selectie II stond onder leiding van
Henk Warmink en Sybren van der Meer. Aanvankelijk werder de trainers geassisteerd door 2
assistent-trainers: Anneke ten Hove en Jolien Kooi. Gedurende het seizoen zijn beide
assistent-trainers afgehaakt.
Tussen de verenigingen en de selecties in was er in het seizoen 2013/2014 wederom een
ijsfaciliteitenploeg. Hiervoor waren 12 sporters van diverse categorieen uitgenodigd. Door de
verenigingen is Jaap Broekman als trainer aangesteld. Gedurende het seizoen is gebleken dat
de diversiteit aan categorien een belemmering is om er een homogene groep van te maken. In
de aanloop naar het komende seizoen is hier lering uit getrokken en is de ijsfaciliteitengroep
beter afgekaderd.
In de structuur is tevens bewust overlap gecreëerd tussen de verschillende groepen. In de
praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld gedurende het seizoen rijd(st)ers naar individuele
behoefte mee kunnen trainen in een andere groep. Tevens biedt het de mogelijkheid om
rijders in de ijsfaciliteitengroep extra te stimuleren om de stap (terug) naar de selectie te
maken. De samenwerking tussen trainers is sterk verbeterd en de trainingsopbouw is
onderling goed op elkaar afgestemd.
3. Wedstrijdorganisatie
De wedstrijd commissie heeft zich in het verlengde van het seizoen daarvoor bezig gehouden
met de coördinatie van juryleden, wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters en starters. Daar
waar eerder grote afhankelijk was van 1 persoon zijn de taken nu onder de commissieleden
verdeeld. De wedstrijdcommissie komt enkele keren per jaar bij een. Organisatie en
afstemming rondom wedstrijden verliep daardoor beter.
Het niet vinden van een nieuwe jury coördinator heeft ons genoodzaakt de organisatie van de
jury te wijzigen. Dit onderwerp is verschillende malen met verenigingen besproken, maar het
vinden van een goede oplossing was lastig. Uiteindelijk hebben we er voor gekozen de
verantwoordelijkheid voor het leveren van juryleden bij de verenigingen neer te leggen. De
dienstdoende wedstrijdsecretaris houdt het overzicht en stuurt verenigingen zonodig een
heinnering. Deze procedure is wederzijds goed bevallen en zal komend seizoen
gecontinueerd worden.
In het kader van ledenwerving is voor het eerst is een wedstrijd georganiseerd voor rijd(st)ers
van het jeugdschaatsen. Hier werd in grote getale en met enthousiasme aan mee gedaan. Of
dit uiteindelijk leden heeft opgeleverd moet nog blijken.
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Afgelopen seizoen bestond de wedstrijdcommissie uit de volgende mensen:
Jacob Kiers
- wedstrijdsecretariaat en ET
Jans Hilbrands
- Wedstrijdkalender en SARA Beheer
Rolina Rademaker
- scheidsrechters en starters
Gea Kunst
- namens GTC Langebaan/Kortebaan
Kampioen 2013/2014
Baankampioenen 2013/2014
Pupillen F meisjes
Fleur ter Braak
Pupillen E meisjes
Marith van der vegt
Pupillen E jongens
Thijmen Paardekoper
Pupillen D meisjes
Laurel ter Braak
Pupillen D jongens Eskil Huiting
Pupillen C meisjes
Tjitske Eppinga
Pupillen C jongens Jasper Sinke
Pupillen B meisjes
Debby Behr
Pupillen B jongens
Niek Stolhof
Pupillen A meisjes
Joelle de Ruiter
Pupillen A jongens
Tom de Voogd en Lars van der Werf
Junioren C meisjes Tricia van der Weide
Junioren C jongens Jeroen Steenbergen
Junioren B meisjes Nienke Smit
Junioren B jongens Lars Land
Vanwege geringe deelname waren er afgelopen seizoen geen baankampioenschappen voor
junioren A en ouder.
Bestuur
Het bestuur van de GTC Langebaan/Kortebaan bestond gedurende het seizoen 2013/2014
uit:
Harm Jan Bouwmeester
voorzitter en budgetbewaker a.i.
Ellen de Bree
secretaris
Sieme Kok
lid
Menno Westerveld
lid
Gea Kunst
lid
Namens de commissie,
Ellen de Bree
JAARVERSLAG 2013-2014 VAN DE GTC-MARATHON
Algemeen:
We hebben het afgelopen seizoen de zaken net als voorgaande jaren uitgevoerd, alleen met
een nog breder bestuurlijk draagvlak dan het vorig seizoen. Ook heeft de samenwerking
tussen Drenthe en Groningen plaatsgevonden, wat goed in smaak viel, en t.o.v. het vorig
seizoen verbeterd is.
Dit seizoen de gebruikelijke competities: Baancompetitie, Regio Noord/Oost
Marathoncompetitie, selectiewedstrijden jeugdmarathon en baankampioenschappen.
Ook dit jaar een landelijke wedstrijd om de KPN Marathon Cup.
Bestuur samenstelling Jan van’t Zand (voorzitter), Henk Hagedoorn (secretaris), Theo
Ebbinge (penningmeester/baancontactpersoon), Hans Vroege (lid), Arend Veenhof (lid),
Jan Hofkamp (lid) en Harm Hoven (lid)
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Baanploeg:
Mark van Noord, Marco Hagedoorn, Gert Daling, Stefan Biesheuvel, Chiel breukelman,
Marloes Hoogeveen, Rixt Kuipers, Amber Hofkamp, Kimbely Hoekstra, Nienke Smit, Janinka
van Weperen.
Selectie:
Bob de Vries, Ingma Berga, Jasper Bovenhuis, Arnt Jolvingh, Willem Hut, Sander Kingma,
Robert Bovenhuis, Bart de Vries, Gary Hekman, Barry de Vries, Janneke Ensing, Nelleke
Ensing, Elma de Vries.
Landelijke competitie:
Dit jaar wederom een landelijke marathon op kunstijs op 7 december in de Bonte Wever te
Assen.
Daguitslag KPN Marathon Cup Top divisie 2e Bob de Vries,10e Sander Kingma, 14e Willem
Hut en 22e Ingmar Berga. Dames 2e Janneke Ensing en 5e Elma de Vries.
Einduitslag KPN Cup 1e Bob de Vries, 6e Gary Hekman, bij de Dames 2e Janneke Ensing en
5e Elma de Vries.
Natuurijs marathons:
Helaas dit seizoen geen natuurijs.
NK Marathon kunstijs voor landelijke rijder en jeugd:
Dronten 5 januari 2014 Masters
19e Herman Veneman
e
1 Divisie
8e Barry de Vries
Dames
8e Elma de Vries
Top Divisie
2e Gary Hekman,6e Bob de Vries.7e Ingmar Berga en
9e Roelof Koops
NK/finales Hoorn 22 februari 2014
1e Debby Behr (meisjes B Pupillen)
3e Iris Schultinga (meisjes B Pupillen)
3e Axel van der Tuuk (jongens APupillen)
3e Sterre Jonkers (Dames Junioren C)
Regio Noord/Oost Marathoncompetitie:
Net als andere jaren een marathoncompetitie op de banen in Groningen, Assen, Heerenveen,
Deventer en Enschede.
Eindresultaat van enkele gewestelijke rijders en rijdsters C1
3e Marco Hagedoorn
5e Jorrit van de Kant
8e Jos Bouw
10e Theo Trul
C2
2e Dylan Sanders
Dames 3e Marlous Hoogeveen
7e Janinka van Weperen
M1
9e Herman Veneman
M2
5e Jacques de Vries
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Gewestelijke marathoncompetitie:
Woensdagavond is als vanouds de avond voor de gewestelijk marathoncompetitie. Dit seizoen
zijn we met 3 groepen van start gegaan n.l. C1/Masters, C2 en C3. Dames rijden mee in één
van deze categorieën. Op basis van de einduitslag vinden de nodige promoties naar een
hogere categorie of landelijk competitie plaats.
De gewestelijke baankampioenen van dit seizoen zijn; C3 Erik Wessels
C2 Lars Land
C1 Theo Trul
Masters Harm Speelman
A/B en Sel. Sander Kingma
Pupillen D meisjes Caytlin Smit
Pupillen D jongens Gijs Kamp
Pupillen C meisjes Tjitske Eppinga
Pupillen C jongens Gijs Posthumus
Pupillen B meisjes Debby Behr
Pupillen B jongens Niek Stolhof
Pupillen A meisjes Joelle de Ruiter
Pupillen A jongens Axel van der Tuuk
Junioren C Dames Sterre Jonkers
Junioren C heren
Chiel Smit
Junioren B Dames Janine Walters
Jeugdmarathons:
Om je voor de landelijke finale A en B pupillen en voor het NK Junioren te plaatsen werden er
4 marathons verreden in elke categorie, waarvan de 3 beste resultaten bepalend zijn.
Evenals vorig seizoen werden de marathonwedstrijden na afloop van de
langebaanwedstrijden gehouden wat resulteerde in een totale deelname van bijna 100
deelnemers. Ook werd er met een transponder gereden, niet voor alle deelnemers daar er niet
genoeg zijn. Wel hebben we ze in 3 groepen laten rijden, zodat ze kunnen wennen aan rijden
in een grote groep. Nieuw voor de deelnemers is de intekenlijst.
Tot slot:
Alle juryleden en vrijwilligers willen wij bedanken voor hun inzet bij alle activiteiten in het
afgelopen seizoen
Namens de commissie,
Theo Ebbinge
JAARVERSLAG 2013-2014 VAN DE GTC-TOERSCHAATSEN
Algemeen:
Toerschaatsen is een van de populairste vormen van recreatie in Nederland.
Zodra het enige dagen flink vriest worden er door de KNSB natuurijsverenigingen en
schaatsverenigingen toertochten uitgezet op van te voren vastgestelde schaatsroutes.
Helaas deze winter geen ijs. De gesprekken met het waterschap Reest en Wieden over het
bevorderen van de ijsgroei omwille van de ijsrecreatie worden ieder jaar samen met de
Bruggentocht en de Midden Drenthe tocht in stand gehouden. Cursus ijsmeester in Gieten
telde 18 deelnemers
Bestuurlijk:
De samenstelling van de TC was aan het eind van het seizoen als volgt
H Hoven coördinator en L Klok subcoördinator.
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Contacten:
Voordat een toertocht op de kalender geplaatst wordt moet deze door de gewestelijke
toertochtcoördinator goedgekeurd worden. Na goedkeuring melden zij de toertocht aan bij het
bondsbureau van de KNSB. Alle werkzaamheden voor het toerschaatsen worden door de
afdeling breedtesport van het bondsbureau gecoördineerd. De KNSB is lid van het Nederlands
Platvorm Waterrecreatie waarin de sectie toerschaatsen een vertegenwoordiger heeft.
Daarnaast heeft de sectie toerschaatsen contacten met o.a. natuur en recreatieschappen. Een
extra aandachtspunt voor de toertochtorganisaties zijn de ontwikkelingen in verband
met Natura 2000. Het blijft zaak hier alert op te blijven om het voortbestaan van
schaatstoertochten te waarborgen.
Publicaties:
Het sectiebestuur toerschaatsen publiceert jaarlijks in de publicitaire uitingen van de KNSB,
zoals in het tijdschrift Schaats Sport en in de KNSB nieuwsbrieven. In ijswinters zijn alle te
rijden toertochten actueel op teletekst zichtbaar en teven op de internetsite van de KNSB en
van het Gewest Drenthe. De toertocht coördinatoren leveren de gegevens van de toertocht
digitaal aan. De coördinatoren kunnen hun toertochtgegevens per e-mail op het bondsbureau
van de KNSB aanleveren. De medewerkers van het bondsbureau verwerken de gegevens van
de toertochten, zodat de meest actuele gegevens 24 uur per dag op teletekst en op de
internetsite van de KNSB geplaatst kunnen worden. Ook komen ze op de site van het Gewest
Drenthe. Zowel voor de toertochtorganisaties als voor de gewestelijkt TC is het zaak om
voortdurend alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stedenbouwkundige
plannen. Alleen op deze wijze kunnen nieuwe knelpunten voorkomen worden. Doordat steeds
meer overheden bekend zijn met het KNSB project oplossen knelpunten worden
ijsverenigingen en GTC steeds vaker betrokken bij herinrichtingsplannen van locale
overheden.
Opleidingen:
Ook komend seizoen zijn we voornemens om bij voldoende deelname de cursussen
Natuurijsmeester en Toertochtorganisator aan te bieden. Voor de cursussen kunt u zich
aanmelden bij uw gewestelijke coördinator of rechtstreeks bij de KNSB opleidingen.
Namens de commissie,
Harm Hoven

JAARVERSLAG 2013-2014 GTC Jeugdschaatsen
Start seizoen:
De voorbereiding op het seizoen was goed. De inschrijvingen verliepen goed, met als resultaat
dat we, net als vorig jaar, ook dit seizoen weer “volgeboekt” waren.
Er waren in totaal 305 deelnemers. In vergelijking met het afgelopen jaar hadden we 2
deelnemers minder. Van het totaal aantal deelnemers waren er 294 betalende deelnemers,
drie betalende deelnemers meer dan vorig jaar. Ook dit jaar hebben we vóór de start van het
seizoen de inschrijfpagina op de website dicht moeten zetten, omdat we vol zaten.
Om de eerste lesdag van het seizoen efficiënter te laten verlopen, zijn er aantal aanpassingen
uitgeprobeerd, waardoor de kinderen sneller met de les kunnen beginnen. Ten eerste is de
ontvangst en toewijzing aan schaatsleiders anders georganiseerd. De groepsindelingen waren
1 week van te voren per mail aan ouders bekend gemaakt. Daarnaast hingen de indelingen op
de deuren van het Kluunplein. Bij het begin van de les stonden alle schaatsleiders naast
elkaar op het ijs voor de tribune, voorzien van een bord met een groepsletter. Kinderen gingen
zelfstandig naar de groepsleider op het ijs en werden direct middels de groepslijsten
“ingecheckt”. Wanneer de groep compleet was, vertrok de groep naar haar baanvak. Deze
manier was meer overzichtelijk voor de kinderen en rustiger, waardoor alles sneller verliep dan
vorig jaar.
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De tweede verandering was het betalen met PIN. Men kon dit jaar niet alleen contant
afrekenen, maar ook met PIN betalen. Circa 35% betaalde met PIN. Ondanks goede
voorlichting richting ouders en verzorgers vooraf, viel dit percentage tegen. Oorzaak is dat we
té vrijblijvend zijn geweest in keuze van betalen en dat we meer “dwingend” hadden mogen
zijn in het aanmoedigen van betalen met PIN. Ondanks dat, verliep het betalen vlot.
Tenslotte konden kinderen direct naar de ijsbaan door lopen, waarbij ouders gedurende de 1e
les betalen ipv vóór het doorlopen naar de baan. Ook dit verliep prima: er waren geen
zogenaamde zwartrijders dit jaar en kinderen konden sneller het ijs op.
Beide veranderingen waren succesvol omdat er van te voren veel aandacht aan de
communicatie naar ouders over de 1e schaatsles is besteed.
Het verloop van de lessen
De lessen verliepen goed ondanks dat er, meer lessen dan voorheen, schaatsleiders afwezig
waren. We beschikten dit seizoen over een kleine flexibele schil, wat goed is voor de
continuïteit van de lessen. Vervangers werden zo veel mogelijk bij dezelfde groepen ingezet.
Of we komend seizoen dezelfde flexibiliteit hebben, hangt af van nieuwe aanwas, omdat twee
schaatsleiders dit jaar afscheid namen.
Tijdens de lessen waren er dit jaar weinig valpartijen met letsel. De EHBO-er is in vier gevallen
in actie geweest. Bij drie gevallen konden de kinderen, na gezien te zijn door de EHBO-er,
weer het ijs op en schaatsen. Bij 1 geval, een knie letsel, heeft de EHBO-er het kind
doorgestuurd naar het ziekenhuis.
Dit jaar waren er geen klachten van ouders. Wel ontvingen we vele complimenten van ouders.
Tijdens de diploma uitreiking gaven veel ouders complimenten aan de individuele
schaatsleiders. Tevens per mail leuke bedankjes ontvangen van ouders, waarbij vooral de
organisatie van het Jeugdschaatsen en de wijze waarop we lesgeven (vanuit plezier) enorm
wordt gewaardeerd.
Diplomaschaatsen & wedstrijden
Diplomaschaatsen verliep soepel en prima. Omstandigheden waren goed. Baan was om 8.25
uur klaar, wat geweldig was omdat we daardoor stipt om 8.45 uur met het diplomaschaatsen
konden starten.
Afgelopen seizoen heeft de werkgroep schaatsvaardigheidspaspoort (Stef, Anton, Ingrid,
Jolanda, Rixt) de invoering van het schaatsvaardigheidspaspoort verder uitgewerkt en eind
van het seizoen een proefles gedraaid om een aantal schaatsvaardigheidstesten uit te
proberen. Vanuit de uitwerkingen en de test, worden de komende maanden de verdere
voorbereidingen gedaan om het komend seizoen in te voeren.
Volgend seizoen wordt het vernieuwde diploma gebruikt in combinatie met de niveau
polsbandjes die door de KNSB worden uitgegeven. Het paspoort van de KNSB gebruiken we
niet vanuit kostenoogpunt en administratie.
De wedstrijden voor de kinderen vormden een super afsluiting. De kinderen vonden het
geweldig, ouders waren zeer enthousiast (veel leuke mail gehad van ouders) en
schaatsleiders die aanwezig waren vonden het leuk. Met 41 wedstrijdparen was de deelname
prima. Vanuit het Jeugdschaatsen gezien is deze extra activiteit voor herhaling vatbaar.
Kwaliteit van het ijs/ijsverzorging
De kwaliteit van het ijs was in het begin van het seizoen goed, later werd het aanzienlijk
slechter. Het viel ons op dat er ‘hard gereden’ werd met de ijsmachine (Zamboni). Positief is
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dat we dit jaar echt een verbetering hebben ervaren in het op tijd gereed zijn van de baan. Op
enkele keren na, was de baan 8.40 uur gereed.
Bestuurswissel
Aan het eind van dit seizoen heeft Henk Teisman zijn bestuursfunctie als algemeen lid
neergelegd. Na vele jaren vond Henk het tijd worden om anderen de ruimte te geven. De
schaatsleider Marga Hartenhof neemt zitting in het bestuur.
Verbeterpunten voor volgend jaar:
- 2 workshops organiseren tbv lesvaardigheden;
- Relevante data voor volgend seizoen vóór 1 mei vastleggen vast leggen;
- Procedures die er nu zijn, in een draaiboek vastleggen;
- Betalingen door ontwikkelen naar iDEAL;
- Diploma’s verder door ontwikkelen;
- EHBO cursus regelen voor aantal schaatsleiders of ouders met een prepaidkaart en
vast telefoonnummer. IJsmeester heeft EHBO en heeft een EHBO tas. Oplossing
bedenken vóór vergadering met schaatsleiders op 9 september 2014;
- Structurele informele communicatie met de ijsmeesters (ook over muziek) opzetten.
Namens de commissie,
Rudolf Kamphuis
JAARVERSLAG 2013-2014 VAN DE GTC-RECREATIE
De commissie bestaat uit: Gerben de Jong (voorzitter), Jantje Venekamp-Tienkamp
(penningmeester), Janny Dik-Braam (secretaris), Jan Bonder en Susanne Satijn.
Dit seizoen stonden er weer 4 toertochten in de wintermaanden op de zaterdagavond gepland
op het vaste aanvangstijdstip 17.30 uur over maximaal 100 ronden.
Ook dit jaar is het initiatief genomen om het goede doel
te koppelen aan onze
schaatstoertochten voor extra exposure en media aandacht. Skate4Air zamelt geld in voor
onderzoek naar de ingrijpende ziekte Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) bij kinderen.
Tevens sponsort een ondernemer die hierbij ook betrokken is een groot deel van eventuele
tekorten. Tevens is er een samenwerkingsverband gezocht met de TC Jeugdschaatsen om
hun deelnemers ook te enthousiasmeren voor onze toertochten en geld inzamelen voor het
goede doel. Er is een cheque ad € 1500,= overhandigd aan Drentse deelnemers aan het
Skate4Air evenement op de Weissensee.
Facebook is een social mediabron die ingezet wordt om “vrienden” te werven om zo meer
(potentiële) deelnemers te bereiken.
Dit seizoen zijn alle 4 tochten verreden. Er is geen uitval geweest door winterse
omstandigheden. Wel zijn er nog steeds aanmerkingen op de ijskwaliteit en op het algehele
facilitaire gedeelte dat (te) duur gehuurd wordt.
Trouwe deelnemers weten het evenement te vinden door middel van uitgereikte strooifolders,
e-mail(ingen), internetsite Gewest, Facebook en via lokale persmeldingen die door
gezamenlijke inspanningen zijn bereikt.
Dit seizoen hebben er 970 betalende deelnemers meegedaan. Doelstelling is 1.000
deelnemers over de 4 tochten Vorig jaar 884 en het seizoen daarvoor 749 deelnemers over 3
tochten (1 uitgevallen wegens Koning Winter).
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De commissie is wederom grote dank verschuldigd aan overige (vaste) helpers voor/tijdens en
na de tochten, waaronder de jagermeesters, de E.H.B.O.-ers, vaste helpers, familie/ouders
van deelnemers, Jeugdschaatscommissie en alle sponsoren.
Ook volgend seizoen gaan we weer trachten veel mensen aan het schaatsen te krijgen tijdens
onze toertochten.
Namens de commissie,
Jan Bonder

JAARVERSLAG 2013-2014 VAN DE GTC-NATUURIJS
De gratis schaatsdagen in de Bonte Wever voor leden van natuurijsverenigingen die lid zijn
van de KNSB waren ook dit jaar weer een succes. Ook nu bleek toch wel weer hoeveel
behoefte er aan deze dagen bestaat. Op 19 oktober 2013 werden er 544 bezoekers geteld, op
23 november 756 bezoekers, op 30 december 1200 bezoekers en op 15 februari 2014 werden
er 1102 bezoekers geteld. De dorpentocht op 30 december was zoals elk jaar wederom een
succes. Door Schaatsen.nl werden er op die middag opnamen gemaakt en bleek dat het
Gewest Drenthe van de KNSB de enige in Nederland was, die het gratis schaatsen
organiseerde. Het blijft een mooi gezicht als je al die glunderende gezichten ziet van de
kinderen als die hun medaille ontvangen. Rest mij nog om alle vrijwilligers van de
verenigingen die aan deze dagen hun medewerking hebben verleend te bedanken voor hun
medewerking. Zonder hun inzet zijn deze gratis schaatsdagen ondenkbaar.
Namens de commissie,
Henk Lanting
JAARVERSLAG 2013-2014 VAN DE TC-INLINE SKATEN NOORD NEDERLAND
De TC Inline Skaten Noord is een gezamenlijk initiatief van de gewesten Groningen en
Drenthe. De bezetting van deze TC is onvoldoende. Prioriteit voor 2015 is dan ook de TC
Inline Skaten Noord op organisatorische sterkte te brengen. In het algemeen kan terug gezien
worden op een mooi inline skate seizoen in 2014. Diverse wedstrijden hebben plaatsgevonden
in de beide gewesten. Het NK in Nijeveen was een mooi (maar ook nat) succes op de piste
van de ijs- en skeelerclub Nijeveen.
Naast het NK zijn er diverse wedstrijden geweest voor de jeugd in de Van Lingen competitie,
de Stouwdam competitie en de Powerslide competitie. Ook waren er diverse toertochten
binnen de twee gewesten.
Naast de wedstrijden zijn er diverse activiteiten geweest in het kader van een nieuwe inline
skatebaan voorziening in Groningen (voorkeur Zernike of Kardinge), is er overleg geweest met
een aantal verenigingen inzake het inline skaten en zijn er clinics gegeven aan diverse
scholen door verenigingen.
Komend jaar (2015) wil de TC vooral ook zich richten op communicatie en organisatie
aspecten. De TC inline skaten zal een bezetting moeten krijgen van 6 commissie leden. Hierin
zijn bestuurders, trainers en sporters afgevaardigd.
In verband met de ontwikkeling van RTC Noord zal de TC inline skaten Noord hier zijn plan op
focussen.
Namens de commissie,
Sjoukje Dijkstra / Wim van der Vegt
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JAARPLAN 2014-2015 VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
Natuurijsverenigingen (GTC Natuurijs)
In 2015 willen we dat de verbinding van het gewestelijk bestuur met de natuurijsverenigingen
hechter en intensiever is. Net als voorgaande seizoen willen we daarom graag enkele
jaarvergaderingen van de verenigingen bezoeken. Hierbij lopen we echter wel tegen het
probleem op dat we nog altijd niet een bestuurslid hebben die specifiek als contactpersoon
voor de natuurijsverenigingen kan optreden. Met de huidige bestuur bezetting is het daarom
niet altijd mogelijk deze vergaderingen daadwerkelijk te bezoeken.
De onderlinge verbinding binnen ons gewest vindt het bestuur erg belangrijk. Via de
natuurijsverenigingen, maar ook via de hardrijvereniging krijgt breedtesport, zowel voor
schaatsen als inline-skaten echt vorm. Het AB wil de deelname aan de verschillende
sportdisciplines binnen de KNSB aangesloten verenigingen stimuleren. Dat kan alleen als een
gezamenlijke inzet daarvoor gepleegd wordt en daarvoor is onderlinge verbinding, steun en
samenwerking een belangrijke voorwaarde.
Ten einde die onderlinge verbinding te bevorderen wil het bestuur, in vervolg op het vorig jaar
ingezette initiatief, een boek samenstellen waarin alle verenigingen, clubs en geledingen die
lid zijn van het gewest en/of actief zijn binnen het gewest, een plek krijgen om te vertellen wie
ze zijn, wat ze doen, wat hun plannen zijn, hoe hun accommodatie er uitziet en wat hun
historie is. Ook gaan we bekijken of we dit boek na 2015 ook dynamisch maken middels
digitale middelen.
Vanuit de optiek van stimuleren van sportdeelname is het schaatsen voor leden van
natuurijsverenigingen erg belangrijk. In ons gewest is het een vast onderdeel tijdens het
winterseizoen en wordt dit ondersteund. Het is een unieke activiteit die erg veel belangstelling
trekt en vooral in ons gewest een succes is. Het bestuur ervaart deze activiteit als een
belangrijke motor voor vergroting van sportdeelname. Het is ook een prachtig middel om het
belang te onderstrepen voor verenigingen om lid te zijn van het gewest Drenthe.
Vanuit het gewestelijk bestuur wordt intensief inhoudelijk overlegd met het bondsbureau om
sportdeelname te stimuleren in ons gewest en om breedtesportactiviteiten op te zetten en qua
aard en omvang door te ontwikkelen. Daar hebben sportliefhebbers in ons gewest veel aan,
maar daarmee spreken we ook landelijk mee om breed deze activiteiten een stimulans te
geven.
Concrete beleidspunten voor het seizoen 2014/2015:
- schaatsen voor leden van natuurijsverenigingen meer steunen
- enkele verenigingen bezoeken op hun jaarvergaderingen (onderlinge steun en verbinding);
- blijven zoeken naar een AB-lid voor contacten met natuurijsverenigingen;
- nieuwe initiatieven voor meer sportdeelname concreet stimuleren (ijstijdactiviteit);
- een boek van alle actieve verenigingen en clubs in het gewest laten maken;
- nieuwe leden werven voor ons gewest;
- landelijk aan de overleggen over sportdeelname en breedtesport deelnemen.
Toertochten-natuurijs (GTC-toertochten)
Vanzelfsprekend zijn de activiteiten op dit vlak en de te bereiken doelen erg afhankelijk van
winterweer. De afgelopen jaren hebben wel laten zien dat we altijd voorbereid moeten zijn op
een prachtige vorstperiode en mogelijke toertochten op natuurijs. Het AB steunt daarom graag
de GTC-toertochten in haar werk om steeds verder te werken aan kwaliteitsverbeteringen in
de organisaties van de tochten. Daartoe zijn in het afgelopen seizoen cursussen aangeboden,
voor respectievelijk natuurijsmeester en toertochtcoördinator. Geactualiseerde draaiboeken
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zijn in die kwaliteitsverbetering ook een punt van grote prioriteit. Zonder goed draaiboek: geen
tocht. Veiligheid en het kunnen beleven van plezier aan de tocht staan voorop.
Concrete beleidspunten:
- met de GTC zorg dragen voor goede draaiboeken;
- ervaring delen en expertise vergroten door overleg te houden met de landelijke organen en
collega-gewesten (Groningen);
- meehelpen bevorderen van deelname aan eventuele tochten.
Toertochten-kunstijs (GTC-recreatie)
In 2015 willen GTC en AB dat de toertochten op kunstijs naar behoefte worden gefaciliteerd
en dat nieuwe vormen zijn geïntroduceerd. Daartoe wordt de GTC die dit organiseert,
gecoacht en ondersteund. Voor 2014/2015 betekent dit, dat het AB, met de GTC-recreatie, het
beleid, zoals dat het afgelopen jaar is ingezet, zal blijven faciliteren. Dat houdt in dat meer
promotionele acties gevoerd worden, zoals zorgen voor free-publicity en het werven van
sponsoren ondersteund wordt en via de elektronische media uiting wordt gegeven aan eigen
activiteiten. Hierbij wordt de koppeling aan een goede doelenactie gecontinueerd (Skate for
air) en wordt via samenwerking met andere GTC’s in ons gewest getracht de deelname te
vergroten. Het aspect van stimuleren van breedtesport is hier de belangrijkste drijfveer.
Concrete beleidspunten:
- ondersteunen GTC in promotionele acties;
- ondersteunen en faciliteren samenwerking met andere GTC’s;
- via eigen communicatiekanalen de toertochtdeelname onder de aandacht brengen.
Inline-skaten (TC Inline skaten Noord)
De doelstelling voor 2015 is dat het aantal deelnemers aan georganiseerde wedstrijdsport
voor inline-skaten substantieel is uitgebreid ten opzichte van 2011/2012. Ook het aantal
toertochten en andere activiteiten voor recreatieve beoefening van het inline-skaten moet
duidelijk zijn uitgebreid ten opzichte van 2011/2012. Het AB wil in 2015 duidelijk zicht hebben
op meer en betere faciliteiten voor het inline-skaten in Drenthe. Dit punt moet dan op
gemeentelijke en provinciale sportagenda’s staan. Binnen het bestuur is één lid specifiek
aanspreekpunt voor inline-skate-activiteiten. Het beleid hierin is afgestemd met het
bondsbeleid in dezen. Via ons bestuurslid voor inline-skaten willen we het beleid in gemeenten
ten aanzien van te ontwikkelen accommodaties scherp in de gaten houden. Er is een
duidelijke basis gelegd, waarop binnen de twee noordelijke gewesten (Groningen en Drenthe)
verder voortgebouwd kan worden. Voor de komende jaren wordt ook gekeken naar
samenwerking met het gewest Friesland, mede vanwege overlappende wedstrijdcircuits.
Concrete beleidspunten:
- samen met het gewest Groningen het wedstrijdcircuit meer verbinden aan gewestelijke
verenigingen en organisaties;
- verder verkennen hoe meer locaties voor inline-skaten ingezet kunnen worden;
- faciliteren en ondersteunen van de TC in de uitvoering van het beleid(splan).
- ontwikkelen en uitvoeren van plannen rondom RTC noord, met betrekking op de discipline
inline skaten
- een inline skate evenement organiseren, waarbij deze landelijk aantrekkelijk is.
Prestatiesport (GTC langebaan / kortebaan en GTC Marathon)
In 2015 is het beleid voor georganiseerde wedstrijdsport bij het schaatsen voor langebaan,
kortebaan en marathon, duidelijk en gericht op een toename van deelname aan nationale
kampioenschappen door onze gewestelijke schaatsers. In 2015 moeten substantieel (ca.
20%) meer Drentse schaatsers deelnemen aan deze wedstrijden en aan landelijke
marathonwedstrijden, dan in 2011/2012. Verder wil het AB dat er dan voldoende en voor de
doelgroep adequaat opgeleide trainers en juryleden zijn voor alle wedstrijdactiviteiten.
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De GTC-langebaan/kortebaan heeft, in samenspraak met de hardrijdersverenigingen,
maatregelen genomen die het aantal deelnemers aan gewestelijke trainingsuren moeten doen
stijgen. Ook is de samenwerking tussen clubs onderling gestimuleerd, waardoor steeds meer
inter-verenigingsgroepen ontstaan van sporters die hetzelfde niveau hebben en zo elkaar
onderling kunnen stimuleren tot betere prestaties. Dit beleid wordt verder doorgezet.
De bijeenkomsten met trainers gedurende het seizoen die erop gericht zijn onderling kennis
en ervaring uit te wisselen en trainingsmethoden en –vormen op elkaar af te stemmen,
mochten zich verheugen in een goede belangstelling. Ze zijn als erg nuttig ervaren en
intussen ook erkend als scholingsinstrument door het bondsbureau, waardoor trainers
scholingspunten kunnen behalen via deze bijeenkomsten om hun licentie te kunnen
behouden. Deze bijeenkomsten zullen dus zeker ook in 2014/2015 een belangrijk middel zijn
voor het genoemde doel. Het werven, scholen en behouden van goed opgeleide trainers is
daarbij zeker ook een speerpunt.
In het kader van talentherkenning en talentontwikkeling heeft het bestuur van het gewest,
samen met het bestuur van het gewest Groningen, actief geanticipeerd op het bondsbeleid om
tot de vorming van RTC’s (regionale talenten centra) te komen. Inmiddels is in samenwerking
met het gewest Groningen en iSkate het RTC-Noord opgericht en geaccrediteerd door de
KNSB. Op dit moment is het RTC nog vooral gericht op de discipline langebaan-schaatsen, de
komende jaren zullen ook de disciplines shorttrack en inline-skaten in het RTC geïntegreerd
worden. Hiermee ontstaat een opimaal podium waarop de in ons gewest aanwezige talenten
zich kunnen ontwikkelen tot topsporter.
Voor shorttrack zal in 2015 gewerkt worden naar de vorming van de discipline binnen het RTC
Noord. Dit zal ook voor Drenhte een uitdaging zijn. Binnen het gewest kan gebruik worden
gemaakt van de faciliteit in Groningen, wellicht in de nabije toekomst weer in Drenthe.
De GTC-marathon werkt haar doelen uit door meer samenwerking te zoeken met de GTCmarathon van het gewest Groningen en door meer samen te werken met de
GTC-langebaan/kortebaan inzake de doorstroming van talent. De GTC zoekt gericht naar
mogelijkheden om het niveau van de Drentse marathonschaatsers te verhogen (extra of
betere trainingsfaciliteiten, of profiteren van meer wedstrijdmogelijkheden). Het AB
ondersteunt hen daarin.
In 2014/2015 zal het AB daartoe de GTC’s voor langebaan/kortebaan en -marathon
ondersteunen in de uitvoering van hun jaarplannen, hun wedstrijdactiviteiten en hun
samenwerkingsactiviteiten. Gezamenlijke marathons met het gewest Groningen worden
gestimuleerd en ondersteund, ook financieel.
.
Concrete beleidspunten:
- verdere maatregelen voorbereiden om de deelname aan gewestelijke trainingsuren te
vergroten;
- het RTC-Noord verder uitbouwen voor meerdere disciplines en nog beter laten aansluiten op
de gewestelijke structuur van talentontwikkeling;
- de samenwerking tussen de GTC-langebaan/kortebaan en de GTC-marathon stimuleren en
faciliteren;
- door ontwikkelen van het schaatstalent in de huidige Jeugdbaanploeg, C-selectie en Bselectie;
- GTC-marathon ondersteunen in het trekken van meer deelnemers voor de marathons en het
verhogen van het niveau van de Drentse rijders;
- ondersteuning van de organisatie van de landelijke marathon.
- ondersteuning van de GTC LB/KB om weer een landelijke wedstrijd in Assen te organiseren.
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Jeugdbeleid (GTC jeugdschaatsen en overige (G)TC’s)
In 2015 moet zowel bij inline-skaten als bij schaatsen er een gericht en adequaat beleid
werkzaam zijn om kinderen met belangstelling en talent voor deze sporten op een deskundige
manier kennis te laten maken met onze sporten en ze goed begeleid op te leiden. Er is dan
een groter deelnameaantal van kinderen bij onze activiteiten dan in 2011/2012. De GTC heeft
met haar beleid van het afgelopen jaar circa 300 kinderen kunnen interesseren voor haar
lessen per ijsjaar. Dat is ruim meer (een stijging van circa 10%) dan nagestreefd werd. Het
doel voor 2014/2015 is om dit aantal van 300 opnieuw te halen. Ook zijn er nieuwe
schaatsleiders bij gekomen, zodat de doelen van het vorig jaar meer dan gehaald zijn. Een
prestatie om trots op te zijn! Ten aanzien van de doorstroming naar de wedstrijdsport van
talenten is sluiten de activiteiten van het GTC Jeugdschaatsen aan op die van de GTC LB/KB,
bijvoorbeeld met een wedstrijd die voor de kinderen van het jeugdschaatsen wordt
georganiseerd.
Concrete beleidspunten:
- de GTC-jeugdschaatsen verder faciliteren en ondersteunen in haar beleid;
- ook voor het inline-skaten de deelname van jeugd te stimuleren door aantrekkelijke
aanbiedingen te doen;
Kunstrijden (Drentse KunstrijVereniging io (DKV))
Als gewest hebben we in 2014 na overleg met bestuursleden van DKV en het KNSB
bondsbestuur het besluit genomen om DKV als Drentse verenigingen binnen het gewest
(onder voorbehoud) te accepteren en te verwelkomen. Dit heeft nu al geresulteerd in kunstrijtrainingen op de 400m baan van de Bonte Wever.
Concrete beleidspunten
- volwaardig KNSB vereniging te zijn
- leden uitbreiden van huidig aantal naar 10 kunstrijders
- meewerken aan plannen voor het verkrijgen van een nieuwe 30x60 m ijshal
Organisatiebeleid
Als gewest hebben we intensief contact met het bondsbureau en het bondsbestuur. Dit door
zitting in de ledenraad, de stuurgroep breedtesport, het voorzittersoverleg en diverse
incidentele projectgroepen. Verder nemen leden van GTC’s deel aan het overleg binnen de
verschillende secties en aan inhoudelijk overleg over licentiegelden, breedtesport en
sportparticipatie.
Organisatorisch functioneert het gewest effectief en doelgericht. Het bestuur richt zich op de
resultaten die het meerjarenbeleid en de jaarplannen aangeven op een manier die voor allen
die zich vrijwillig voor die doelen inzetten als stimulerend wordt ervaren. Hierbij merken we dat
er momenteel 2 zeer belangrijke factoren zijn die hierop grote invloed hebben, namelijk het
voortbestaan van de kunstijsbaan De Bonte Wever en de onderbezetting in de huidige
bestuurssamenstelling.
De verwachting is dat een belangrijk deel van de bestuursactiviteiten zal gaan zitten in
activiteiten om het voortbestaan van een kunstijsbaan te bewerkstelligen. Daarnaast zijn we
voornemens om het komende seizoen te onderzoeken hoe we samen met het gewest
Groningen tot een nog beter en effectiever besturingsmodel kunnen komen. Met als
uiteindelijke doel om de activiteiten die we ontwikkelen nog beter te maken voor onze leden en
leden van leden.
Het realiseren van de doelen uit dit jaarplan kan uiteraard alleen in goede, sportieve en nauwe
samenwerking met alle vrijwilligers binnen het gewest. Dankzij ieders inzet zijn al veel goede
stappen gezet en werken we in sportieve en plezierige sfeer door aan het ontwikkelen van
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zowel prestatiesport als de recreatiesport binnen ons gewest. Veel dank dus aan ieder die
daaraan zijn bijdrage levert en heeft geleverd.
Het aantal bestuursleden binnen het algemeen bestuur, als ook diverse commissies en andere
gewestelijke organen is een zeer zorgwekkende situatie. Om de doelen met betrekking tot
breedte en topsport te kunnen blijven ondersteunen zijn meer kaderleden nodig. Het huidig
zittend bestuur wil een klemmend beroep doen op alle verenigingen. Op de site van het
gewest wordt een overzicht bijgehouden van actuele vacatures.
Moge dit jaarplan bijdragen aan een sportief seizoen 2014/2015, met veel sportieve
hoogtepunten in en buiten het gewest.
VERSLAG VAN ONDERZOEK DOOR DE FINANCIËLE COMMISSIE
De financiële commissie voor het boekjaar 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014, bestaande uit
de door de Algemene Vergadering van het Gewest Drenthe van de KNSB benoemde leden,
de heren H.W. Hartlief en A. Tamminga en mevrouw W. Bartelds, heeft op 11 november
2014, in aanwezigheid van de penningmeester de heer R. van Lubek, een onderzoek
ingesteld naar de financiële jaarstukken over het boekjaar 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.
Bij dat onderzoek is gebleken dat:
-

De kas, giro- en banktegoeden, vorderingen en schulden overeenstemmen met de per
onderzoeksdatum bijgewerkte administratie.

-

Het exploitatie-overzicht over het jaar 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014, sluitend met een
positief saldo van € 4.975,-, zoals is opgesteld door de penningmeester, een juist beeld
geeft van het exploitatieresultaat in het onderzochte verslagjaar. Hierbij wordt aangetekend
dat de controle van de boeken en bescheiden steekproefsgewijs is uitgevoerd.

Het onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
De Algemene Vergadering wordt aanbevolen de door het bestuur van het Gewest Drenthe van
de KNSB aangeboden jaarstukken te aanvaarden en de penningmeester en het bestuur
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer in het boekjaar 1 juli 2013 tot en
met 30 juni 2014.
Aldus getekend te Zuidwolde,
11 november 2014.

H.W. Hartlief

A. Tamminga

W. Bartelds
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Financieel jaarverslag 2013/2014 en begroting 2014/2015
Balans per 30 juni 2014
Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa
Automatisering
Inventaris

30-06-14
€

30-06-13
€

1.426
538
1.964

1.902
845
2.747

1.265

0

10.245
0
10.245

15.792
375
16.167

176.937

164.519

190.411

183.433

30-06-14
€

30-06-13
€

100.000
4.975
71.397
176.372

107.299
24.148
39.950
171.397

14.039
14.039

12.036
12.036

190.411

183.433

Vlottende activa
Voorraden
Transponders
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen

Liquide middelen

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve
Resultaat boekjaar
Bestemmingsreserves
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
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Exploitatierekening over de periode 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014 en begroting 2014/2015

Gerealiseerd
1-7-2013
30-6-2014
€

Gerealiseer
d
1-7-2012
30-6-2013
€

Begroting
1-7-2013
30-6-2014
€

Begroting
2-7-2014
30-6-2015
€

Netto-opbrengsten
Directe kosten

195.611
-86.328
109.283

209.332
-86.874
122.458

202.000
-90.800
111.200

181.200
-89.800
91.400

Afschrijvingen
Selecties Langebaan
GTC LB/KB
Selecties Marathon
GTC Marathon
GTC Jeugdschaatsen
Recreatiecommissie
Natuurijsvereningen
Commissie toertochten
Commissie inline-skaten
Baancommissie
Algemene kosten
Bijzondere baten en lasten

783
46.622
9.177
8.215
5.223
12.456
8.036
4.862
175
190
3.144
7.603
-100
106.386

809
40.065
7.257
10.624
5.392
11.422
7.884
5.831
28
54
1.433
9.635
-444
99.990

2.200
52.600
8.150
10.200
6.500
13.000
6.300
5.300
200
1.000
1.650
10.200
0
117.300

2.300
40.700
9.900
14.000
6.500
13.000
6.300
5.300
200
1.000
1.650
9.000
0
109.850

2.897
2.078
4.975

22.468
4.180
26.648

-6.100
2.250
-3.850

-18.450
2.250
-16.200

Financiële baten en lasten
Netto resultaat

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met jaarlijkse lineaire
afschrijvingstermijnen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen vinden
plaats vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
Voor dubieuze vorderingen is een voorziening gevormd op basis van individuele beoordeling.
Voor zover niet anders vermeld is, staan de liquide middelen ter vrije beschikking.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar.
De baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord
zodra zij voorzienbaar zijn.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen
en
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de
in het boekjaar verrichte diensten onder aftrek van kortingen.
Afschrijvingen
De afschrijving op overige vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische
levensduur.
Overige kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Financiële basten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.

1.4 Toelichting op de balans per 30 juni 2014 en exploitatierekening over 2013/2014
Balans per 30 juni 2014
De materiële activa op de balans staan de volgende materiële vaste activa:
Portofoons, boekwaarde 30 juni 2014
€
538
Electronisch Startpistool, boekwaarde
30 juni 2014
€
1.426
Alle overige inventaris is volledig afgeschreven.
De voorraad heeft betrekking op het restant van ingekochte transponders t.b.v. marathonwedstrijden
De vorderingen hebben betrekking op:
- van de KNSB te ontvangen retributie
- door de GTC te ontvangen sponsorbijdrage
- door natuurijsverenigingen nog te betalen bijdragen "Vrij schaatsen"
- overschot TopTeam Noord Nederland.
Door het AB is in overleg met de Gewestelijke Raad het beklemd Eigen Vermogen vastgesteld op
maximaal € 100.000. Dit vermogen zal altijd aanwezig moeten zijn op het gewest financieel op een
gezonde manier te laten functioneren.
Daarnaast zijn er bestemmingsreserves gevormd. Zodra de bestemmingsreserves hun pafond hebben
bereikt kan er worden toegevoegd aan vrij besteedbare reserves.
De volgende bestemmingsreserves zijn gevormd:
- Investeringsfonds, hieruit kunnen niet begrote noodzakelijke investeringen worden gefinancierd
- Fonds baankaarten, hieruit kan een tekort aan uitgegeven baankaarten worden aangevuld
- Garantiefonds, dit fonds kan worden benut voor het geven van garanties van activiteiten, waar vooraf
geen zekerheid bestaat over volledige dekking van de activiteit
- Fonds Talentontwikkeling, dit is een geoormerkt fonds bestaande uit bijdragen van de KNSB, voor
talenten die vanuit de gewestelijke selectie naar Jong Oranje of naar commerciële ploegen gaan.
De kortlopende schulden betreffen nog te betalen bedragen per 30 juni 2014, die nog ten laste van
het boekjaar 2013/2014 dienen te komen, en vooruit ontvangen bijdragen die ten gunste van het
volgende.
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Exploitatierekening over 2013/2014
Netto opbrengsten
De netto opbrengsten zijn ruim € 6.400 lager dan de begroting.
Dit wordt vooral veroorzaakt door € 10.000 lagere opbrengsten baankaarten en licenties.
In de begroting was uitgegaan van een afname van het aantal baankaarten met 2%. De werkelijke
daling was 10%, onder andere (5%) veroorzaakt doordat Zwartewater uit Hasselt in de zomer had
besloten terug te keren naar de ijsbaan Dronten.
Positief waren de hogere inschrijfgelden GTC Jeugd, hogere inkomsten GTC Recreatie en het saldo
op de landelijke marathon.
Directe kosten
De directe kosten waren lager dan begroot, doordat de tarieven door de Bonte Wever niet waren
verhoogd, terwijl daar in de begroting wel rekening mee was gehouden.
Selecties en GTC's Langebaan en Marathon
De kosten voor de selectie en GTC Langebaan/Kortebaan waren € 5.000 lager begroot.
Dit is deels veroorzaakt door een kleinere selecties en een lagere bijdrage aan het TopTeam NoordNederland dan begroot.
De kosten voor de selectie en GTC Marathon waren ruim € 3.000 lager begroot.
Dit is grotendeels veroorzaakt doordat de trainerskosten lager waren.
De hogere kosten van de GTC-recreatie is evenals vorig jaar toe te schrijven aan het Goede Doel dat
aan de activiteiten is gekoppeld.
De kosten overschrijding van de baancommissie wordt veroorzaakt door onderhoudskosten aan het
scorebord en de Elektronische tijdwaarneming.
1.5 Toelichting op de begroting 2014/2015
In de begroting 2014/2015 is uitgegaan van lichte toename van de opbrengst van baankaarten en
licenties ten opzichte van de werkelijke opbrengst over het afgesloten jaar. De prijzen van de
baankaarten zijn gemiddeld met 2% gedaald.
Daarnaast zal er komend seizoen inschrijfgeld worden gevraagd voor de deelname aan wedstrijden.
De bijdrage van de KNSB voor talentontwikkeling wordt in enkele jaren afgebouwd naar € 0. Voor het
lopende jaar betekent dit een halvering van de bijdrage t.o.v. van vorig jaar. Voor deze activiteit zullen
met ondersteuning nog andere financieringbronnen moeten worden gevonden.
In de begroting is rekening gehouden met een stijging van de ijshuurtarieven met bijna 3%.
De overige kosten zijn in overleg met de budgetbewakers van de diverse commissies begroot, dan wel
zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven van afgelopen jaren. De begrote uitgaven zijn taakstellend.
Rekening houdend met het voorgaande was het niet mogelijk tot een sluitende begroting te komen. De
vermogenspositie van het gewest is dusdanig positief dat het bestuur heeft besloten, eenmalig dit
tekort groot € 16.200 te accepteren.
Dit besluit heeft de instemming gekregen van de Gewestelijke Raad.
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TOEWIJZING GEWESTELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN OP NATUURIJS
Inleiding
Er zijn in Drenthe meerdere natuurijsbanen die zich aanmelden om gewestelijke
kampioenschappen kortebaan en langebaan op natuurijs te organiseren. Niet alle banen zijn
hiervoor geschikt. Om voor een dergelijk kampioenschap in aanmerking te komen zal
tenminste aan de volgende voorwaarden voldaan moeten worden:
 voor kortebaan dient de wedstrijdbaan voor dames 140m en voor heren 160m te zijn,
beiden te vermeerderen met 40 m uitloop.
 voor langebaan dient de baan te voldoen aan de afmetingen van een standaardbaan:
dubbele wedstrijdrijbanen, maximaal 400 meter en minimaal 333 1/3 meter lang, met
twee gebogen einden van elk 180 graden.
 een accommodatie met in ieder geval een ruimte waar rijders zich kunnen omkleden
en een ruimte voor opstelling van een wedstrijdsecretariaat (kortebaan en langebaan).
Indien u vragen heeft over de vereisten aan de baan staan wij u uiteraard graag te woord. U
kunt u vragen in eerste instantie indienen bij de secretaris van de GTC Langebaan/Kortebaan.
Aanmelding en toewijzing
Verenigingen kunnen zich aanmelden voor de organisatie van een kampioenschap via de
secretaris van het algemeen bestuur van het gewest Drenthe. Uiterlijk 3 weken voorafgaand
aan de Algemene Vergadering van het gewest Drenthe in november. Aanmelding voor het
organiseren van een wedstrijd kan in de volgende categorieën:
1. Kortebaan pupillen
2. Kortebaan junioren/senioren/masters
3. Langebaan pupillen
4. Langebaan junioren/senioren/masters
Tijdens de Algemene Vergadering zullen de kampioenschappen worden toegewezen aan de
verengingen.
De kampioenschappen worden vervolgens toegewezen onder de voorwaarde dat de
ijsvereniging die een gewestelijk kampioenschap heeft toegewezen gekregen de wedstrijd ook
daadwerkelijk kan organiseren. Indien de betreffende vereniging tijdens een natuurijsperiode
niet of niet tijdig de mogelijkheid heeft een kampioenschap te laten verrijden, behoudt het
gewest zich het recht voor om het gewestelijk kampioenschap aan andere ijsvereniging toe te
wijzen.
Het gewest wil hiermee voorkomen dat een kampioenschap niet verreden kan worden doordat
een ijsbaan niet beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat het op betreffende locatie niet hard
genoeg gevroren heeft.
De Wedstrijd
Kampioenschappen worden verreden volgens specifieke reglementen. Vanuit het gewest
zullen scheidsrechter, starter en overige juryleden worden aangesteld om de wedstrijden
volgens deze reglementen te laten verlopen. De gewestelijke bijdrage is € 250, - per
uitgeschreven wedstrijdcategorie.
NK-Kortebaan
Naast het kandidaatstellen voor een gewestelijk kampioenschap kunnen verenigingen zich
ook kandidaat stellen voor de organisatie van een Nederlands Kampioenschap kortebaan.
Kandidaatstelling hiervoor loopt via het gewest. Het gewest zal de kandidaatstelling
vervolgens aanmelden bij de sectie langebaan/kortebaan van de KNSB.
Voorwaarde om voor een dergelijke wedstrijd in aanmerking te komen is dat minimaal
éénmaal een gewestelijk kampioenschap is georganiseerd door de betreffende vereniging.
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