Aan de besturen van alle hardrijverenigingen en alle leden
die gebruik maken van de trainingsuren op de baan van
Kardinge van de gewesten Drenthe en Groningen van de
KNSB

Hardenberg, 18 oktober 2019
Betreft: Vermindering aantal trainings- en wedstrijduren op Kardinge in het seizoen 2019/2020
Geachte dames en heren,
Via uw vereniging heeft u ongetwijfeld kennis genomen van het feit dat het bestuur van het gewest
heeft moeten besluiten om minder ijs te huren bij Kardinge in dit seizoen. De kortingen gelden ijsuren
op zowel de 30x60–baan (shorttrack) als op de 400m-baan (langebaan en marathon). De grootste
effecten zijn, dat in de maand maart 2020, op de 400m-baan, alleen de maandagtrainingen nog
doorgaan,dat in de vakanties de trainingen op dinsdag en donderdag vervallen en dat gedurende het
gehele seizoen de tijd voor wedstrijden op zaterdagen wordt ingekort tot gemiddeld drie uur.
Dit geheel is een pijnlijk besluit voor ieder. Het bestuur van het gewest heeft dat besluit met tegenzin
genomen, maar wel met overtuiging. De reden is dat we over vijf en tien jaar nog steeds
hardrijverenigingen en hun leden willen blijven faciliteren in het houden van trainingen en wedstrijden
voor langebaan en marathon. We hebben moeten vaststellen dat over het seizoen 2018/2019 een
verlies op het jaarresultaat valt te noteren van circa € 27.000,-. Dat verlies blijkt na analyse vooral
veroorzaakt te worden door het dalende aantal baankaarthouders. Die daling is niet nieuw, maar is al
een aantal jaren gaande.
In de jaren voor 2018 werd dit nog enigszins gecompenseerd door talentontwikkelingsgelden vanuit de
landelijke organisatie van de KNSB, maar dat is niet meer het geval, terwijl de daling van het aantal
baankaarthouders hard doorgaat. Dit laatste is een grote zorg voor ons allemaal als schaatsliefhebbers.
Al met al hebben we vastgesteld dat we veel meer ijs huurden dan waarvoor we inkomsten via de
baankaarthouders ontvingen. Ten einde niet structureel met een oplopend verlies geconfronteerd te
worden hebben we tot de korting moeten besluiten. We hebben daarnaast besloten de prijsverhoging
die Kardinge aan ons berekend, NIET in de baankaartprijzen te verwerken.
Tot zover de inhoud. Dan nu het proces. Veel reacties zijn daarop binnengekomen die allemaal staan
in het kader van: “tijdens de wedstrijd de spelregels aanpassen”. Dat is een te begrijpen reactie en dat
hadden we ook graag anders willen doen. Er is geen excuus voor, maar wel een verklaring.
Tijdens de zomervakantie (het boekjaar sluit per 30 juni) werd duidelijk dat dit verlies er was. Direct na
de zomervakantie (we zijn allemaal vrijwilligers) hebben we dit besproken en een voorlopig besluit
genomen (intern). Daarna zijn opties voor maatregelen tegen elkaar afgewogen en met betrokken
TC’s (technische commissies) besproken. Vervolgens moest de reductie met de directie van Kardinge
worden besproken, omdat het inmiddels aangegane contract (per 1 juni op basis van de uren van
vorig seizoen) moest worden opengebroken en een nieuw contract moest worden gesloten. Pas toen
duidelijk was dat dit mogelijk werd, kon naar buiten toe gecommuniceerd worden wat de maatregel
zou zijn, en dat was begin oktober 2019.
Het bestuur van het gewest begrijpt uiteraard dat deze maatregel pijn doet. We voelen echter de
verantwoordelijkheid om voor continuïteit te zorgen in het faciliteren van de leden van
hardrijverenigingen, niet alleen in 2019/2020, maar ook nog over vijf en tien jaar. Voor die continuïteit
is echter meer nodig dan deze korting in te huren ijsuren.
We hebben ieders inzet en creativiteit nodig om meer mensen (en vooral kinderen) op het ijs te
krijgen via verenigingen en het gewest. Daarom roepen we alle verenigingen, maar ook
individuele leden op om daarin mee te denken en met ons zich in te zetten dat te bereiken.
Het bestuur van het gewest prijst zich gelukkig dat de directie van Kardinge hierin volledig op
dezelfde lijn zit en hetzelfde belang voelt en onderstreept. We werken in dit streven dan ook
nauw met hen samen.
Ieder die in een meedenkgroep wil deelnemen kan zich melden via b.jonkers@planet.nl.
Het bestuur realiseert zich dat met deze brief de pijn over de vermindering van faciliteiten en het
proces dat daaraan vooraf ging niet wegneemt, maar hecht wel aan duidelijkheid en transparantie
over de motieven en de lange termijn doelen die daarachter schuilen.
Met sportieve groet namens het bestuur van de gewesten Drenthe en Groningen van de KNSB,
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