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Verslag ledenraad seizoen 2018 – 2019 

Geacht bestuur en leden,  

Vorig jaar heb ik verteld in het verslag van de vertegenwoordigers van de Ledenraad voor 
het Gewest Zuid Holland dat het financiële lek was gedicht en dat de KNSB weer kan gaan 
bouwen. In dit seizoen hebben we gelukkig weer positieve cijfers en wordt dit toegevoegd 
aan de financiële reserves totdat die weer 3 miljoen zullen zijn. Dat is nodig om een 
plotselinge tegenvaller, bijvoorbeeld door het wegvallen van sponsoren, op te kunnen 
vangen. Die 3 miljoen is nog niet bereikt en toch staat de organisatie nu al voor de uitdaging 
om een nieuwe hoofdsponsor of meerdere te vinden. Daar wordt hard aan gewerkt en we 
hopen op een spoedige melding dat het gelukt is.  Want een stabiele bijdrage via de 
sponsoren is van levensbelang voor de schaatssport. Mogelijk gaat het systeem van 1 
hoofdsponsor en meerdere sub-sponsoren al dan niet gelinkt aan de disciplines op de schop.  

Vorig jaar hebben wij ook gemeld dat de verhouding tussen de Directeur-bestuurder, de 
raad van toezicht en de ledenraad sterk is verbeterd. Dat kwam vooral door de openheid die 
de directeur bestuurder gaf over allerlei zaken. Die openheid is er gelukkig nog steeds en dat 
is te merken in de vergaderingen. Wij horen dat ook de samenwerking tussen de directeur-
bestuurder en het Gewestelijk Voorzitters Overleg nu veel beter loopt en uit de 
wandelgangen heb ik vernomen dat onze voorzitter Berit daar een aanzienlijke bijdrage aan 
levert.  Nu moeten we nog zorgen dat ieder onderdeel van de organisatie haar rol beter gaat 
inzien en daarnaar handelen. Wij, als ledenraad hebben ons ook over onze taak/rol gebogen 
en moeten ervoor waken om te veel te willen sturen. De ledenraad is er om toezicht te 
houden op het proces, niet om te sturen in dat proces. Het proces van bijvoorbeeld een 
koerswijziging van de bond moet via de achterban, waaronder het Gewestelijk Voorzitters 
Overleg en via onder andere de secties plaatsvinden. Dat vinden we als ledenraadsleden 
natuurlijk niet altijd even leuk, want wij hebben zelf ook ideeën over de richting van de 
procesveranderingen. Waar we naar toe moeten is dat de processen niet centraal gestuurd 
worden door het bondsbureau maar in samenspraak met de achterban worden opgesteld en 
uitgevoerd. De bereidheid om voor deze aanpak te kiezen is in ieder geval sterk 
toegenomen.  

Het bondsbureau is ook van start gegaan met het maken van een document dat het vervolg 
is op “De KNSB op weg naar 2020 dat in 2011 werd gemaakt. Er wordt gefocust op een 
nieuwe periode van 8 jaar, omdat dit twee Olympische cycli zijn. Ook heeft dat te maken 
met sponsoren die zich meestal per cyclus van 4 jaar aandienen. In het document zal ook  
gekeken worden naar problemen die de hele wereld treffen en dus ook de schaatssport. De  
opwarming van de aarde zal een item daarin zijn, want dat heeft ook consequenties voor de 
kans op een natuurijsperiode en de kans op schaatstoertochten. In het land zijn al een 
aantal natuurijsverenigingen gestopt, deels door veroudering van de bestuursleden en het 
niet kunnen verjongen van de besturen van de ijsclubs. Maar ook de massaliteit van de 
schaatstoertochten dreigt een probleem te worden dat door sommige toertochten lijkt te 
worden onderschat. De maatschappij is steeds kritischer aan het worden en als het bij een 
toertocht mis gaat, staan ons wellicht juridische gevechten te wachten. Daarom moeten wij 



als KNSB goed voorbereid zijn op een natuurijsperiode, ook al moeten we misschien vele 
jaren de plannen en draaiboeken steeds opnieuw controleren en bijstellen voordat het er een 
keer echt van komt. We krijgen wellicht ook te maken met klimaatactivisme. Het maken en 
in stand houden van een kunstijsvloer is een energie slurpende activiteit en wellicht vinden 
mensen dat er ook hierbij milieuvriendelijk moet worden omgesprongen met de beschikbare 
energie. Gaan we dan kunstijsbanen sluiten? Gaan we andere vormen van energie gebruiken 
om toch te kunnen blijven schaatsen? Hier moeten we goed over nadenken zodat we 
antwoorden hebben als het niet meer zo natuurlijk is dat Nederlanders schaatsen.  

 


