
Concept-beleidsplan 2020-2024

Warmondse IJs – en Skeelerclub (WIJC)



Waarom een (nieuw) beleidsplan?

Vastleggen belangrijkste uitgangspunten voor periode 2020 -2024, zoals:
• Het ambitieniveau van de vereniging -> de missie
• De koers voor de komende 5 jaar -> de richting

Maar ook: 
• Wie willen we zijn en wat willen we uitstralen? -> onze cultuur 
• Wat willen we bereiken? -> de concrete doelen
• Hoe denken we die doelen te realiseren? -> team en middelen

En tenslotte:
• Voortborduren op de successen van het vorige beleidsplan 2014 - 2018



Missie (ons ambitieniveau) WIJC

De WIJC wil in de regio een toonaangevende vereniging zijn           
voor de schaats- en skeelersport, waarbij sporten met plezier
voorop staat, maar ook ruimte is voor presteren op recreatief, 
wedstrijd- en waar mogelijk zelfs topniveau.



Missie (ons ambitieniveau) WIJC

Plezier voorop: presteren met plezier als motto 

Toonaangevend:
- In sfeer, faciliteiten, in trainers/ trainingen en in organisatie.  

Schaats- en -Skeelersport:
- Onze eigen skeeler- en ijsbaan uitnutten voor trainingen en wedstrijden. 

voor bestaande en nieuwe leden én abonnementhouders.   

Presteren op:
- Recreatief niveau -> bewegen en schaats/skeelertechniek leren.
- Wedstrijdniveau  -> de uitdaging om een of meer wedstrijden te rijden.
- Topniveau -> gericht trainen om het maximale uit jezelf te halen. 



Cultuur en Organisatie WIJC

• Met, door en voor vrijwilligers: 
• Plezier in alles wat we doen;
• Motivatie om (met elkaar) iets te organiseren/ bereiken;
• Kennis overdracht om anderen beter te maken;
• Samenwerken als team. 

• Sociaal karakter

• Elkaar zien en spreken

• Gezelligheid als basis 

• Aandacht voor duurzaamheid binnen de vereniging

• Openstaan voor samenwerking met andere schaats- en skeelerclubs 
maar met  behoud van de eigen identiteit van de WIJC.



4e mijlpaal in historie WIJC 

• Eigen skeelerbaan in 2020

• 1e in 1891 – oprichting WIJC

• 2e in 1972 – Trainingsgroep WIJC

• 3e in 1984 - eigen landijsbaan



Evaluatie (vorige) beleidsplan 2014 - 2018

• Wat is gerealiseerd van vorig beleidsplan? -> waar zijn we trots op?
• Realisatie skeelerbaan -> nieuwe impuls aan vitaliteit van onze vereniging 
• Toonaangevende prestaties op kunstijs -> Andries Kwik, Viking race, NK clubteams enz.
• Stabiele organisatie van bestuur en commissies 

• Wat is in gang gezet, maar moet nog verder worden uitgebouwd?
• Samenwerking andere ijsclubs binnen en buiten Teylingen -> goede start en klik met STS-KGM
• Versterken/ verjongen trainerskorps -> voor zowel kunstijs als skeeleren
• Doorstromingsbeleid (schaatsers) is opgezet, maar er wordt nog te weinig actief op gestuurd 

• Wat is niet gerealiseerd/ opgestart -> alsnog doen
• Van 3 naar 2 kunstijsbanen (Leiden en Haarlem)
• Helaas is de 333 meter ijsbaan Leiden niet doorgegaan
• Meer (actieve) aandacht voor behoud en werving abonnementhouders



Wat zijn 
belangrijkste 
speerpunten 
2020-2024 ?

Beleidsspeerpunten periode 2020 – 2024:
- Behoud van eigen identiteit WIJC.
- Koesteren van én werken aan goede clubsfeer.
- Behoud van huidige leden en abonnementhouders.
- Werving nieuwe leden en abonnementhouders.
- Verdere ontwikkeling trainerskorps -> skeeleren en kunstijs.
- Samenwerking regionale ijsclubs, waaronder STS-KGM.
- Exploitatie skeelerbaan => in 2024 break-even resultaat. 

Waaronder mogelijkheden van de skeelerbaan benutten in de 
winterperiode.

- Exploitatie WIJC => in 2024 break-even resultaat.
- Van 3 naar 2 kunstijsbanen -> Leiden en Haarlem.
- Versterken verenigingsstructuur + bezetting bestuur en 

commissies.



Waar staan we 
voor en waar 

gaan we voor?

Waar staan we voor en waar gaan we voor?

Wat hebben we te bieden?
• Natuurijs-, kunstijs en skeelerbaan

Wat is hiervoor nodig?
• Aan organisatie en middelen?

Hoe gaan we dit organiseren?
• Welke “functies” hebben we nodig?
• Welke vrijwilligers willen en kunnen deze invullen?



Wat hebben 
we te bieden?

Natuurijs

Conditietraining

Landijsbaan en 
clubhuis

Abonnement / 

Lid WIJC

Toertochten / 
wedstrijden

Naar Weissensee / 
Zweden

Skeeleren

Skeelertraining
(met daarbij veld en 

fietstraining)

Skeelerbaan en 
clubhuis

Abonnement / 

Lid WIJC en KNSB

Skeelerwedstrijden

Talentontwikkeling

Kunstijs

Ijstraining (met 
daarbij veld en 
fietstraining)

Op ijsbaan
Haarlem en Leiden

Lid WIJC en KNSB

Wedstrijden
Langebaan / 

marathon

Talentontwikkeling



• IJsmeester(s).

• Onderhoud landijsbaan/slijpen en verhuur schaatsen.

• Clubhuis- kassabeheer.

• Clubevenementen/wedstrijden.

• Exploitatie ijsbaan/clubhuis.

• Toertochtenorganisatie.

• Communicatie.

• Abonnementenadministratie.

• Commerciële zaken.

• Opleiding ijsmeesters.

Nieuw:

• Natuurijsabonnementhouders meer bij WIJC betrekken. 

• Mogelijk clinics voor binding natuurijsabonnementhouders.

• Mogelijke clinic om doelgericht te trainen voor Weissensee/Zweden .

Wat is hiervoor 
nodig ?

Natuurijs



Wat is hiervoor 
nodig ?

• Trainerskorps zomer.
• Organisatie trainingen.

• Contact KNSB, skeelerbanen.

• Opleidingsplan trainers/jury.

• Organisatie wedstrijden.

• Clubhuisbeheer.

• Exploitatie skeelerbaan en clubhuis.

• Onderhoud skeelerbaan.

• Commerciële zaken.

• Communicatie.

• Abonnementenadministratie.

• Clubevenementen.

Skeeleren



Wat is hiervoor 
nodig ?

• Trainerskorps zomer en winter.
• Organisatie trainingen.

• Contact KNSB, ijsbanen, districten en gewesten.

• Opleidingsplan trainers en jury

• Organisatie wedstrijden

• Commerciële zaken.

• Communicatie.

• Abonnementenadministratie .

• Clubevenementen.

.

Kunstijs



Aanpassen focus 
commissies

Aanpassen focus diverse commissies:

- Skeelerbaancommissie opheffen => activiteiten worden overgenomen door 
diverse andere commissies  

- Clubhuisbeheercommissie op laten gaan in andere commissies

- Technische commissie - trainingen en wedstrijden voor zowel
schaatsen alsook skeeleren

- ook clinics voor conditietrainingen natuurijs

- Natuurijscommissie - organisatie skeelervierdaagse/mini Elfstedentocht                                                                                               

- Evenementencommissie - regelen trips naar Weissensee/ Zweden
- clinics voor scholen

- Exploitatiecommissie (nieuw) - commerciële acties, sponsoring, tariefstelling
=> positief resultaat van de gehele verenging

- verhuur baan / veld / kantine 
Precieze invulling in samenspraak met de commissies, waar geldt dat commissies 
dit waar mogelijk en nodig dit samen doen. 



Hoe gaan we 
dat 

organiseren ?

NATUURIJS SKEELEREN KUNSTIJS COMMISSIE

Conditietrainer Trainerscorps zomer en winter

Organisatie trainingen

Organisatie wedstrijden en regelen jury daarbij

Contact KNSB, ijsbanen, gewest, district

Opleidingsplan trainers en jury

Technische

commissie

Natuurijswedstrijden

Toertochtenorganisatie

- - Natuurijscommissie

Exploitatie skeelerbaan / veld / natuurijsbaan 

verhuur clubhuis / kantine

Skeeler en schaatsbeheer/-verhuur

Commerciële zaken / sponsoring

Commerciële zaken / 

sponsoring

Exploitatiecommissie

Onderhoud Clubhuis en 

Landijsbaan /veld

Onderhoud Clubhuis en 

Skeelerbaan / veld

Regelen vrijwilligers

schoonmaak Leiden

Onderhouds-

commissie

Website / clubblad / social media / krant

Communicatie met de leden en tussen commissies / Nieuwsbrief

Communicatie-

commissie

Clubevenementen

Trainingsdagen / kamp

Evenementen-

commissie

Clubkleding / ledenadministratie / abonnementen /

financiën

Financiën en 

administratie

commissie



Verantwoordelijk
heden ALV, 
bestuur en 
commissies

Verantwoordelijkheden benoemd:

ALV: Goedkeuring meerjarenbeleidsplan
Goedkeuring jaarrekening en begroting
Decharge verlening bestuur voor gevoerde beleid
Goedkeuring tariefstelling
Goedkeuring nieuwe bestuursleden

Bestuur:        Opstellen en uitdragen meerjarenbeleid
Opstellen begroting en jaarrekening
Bezetting bestuur en coördinatoren commissies
Organiseren goede communicatie met commissies en leden
Bespreken en bewaken voortgang jaarplannen commissies  

Commissies: Uitvoeren van beleid en realiseren doelstellingen 
Opstellen en realiseren jaarplan commissie
Behoud en motiveren van vrijwilligers
Bezetting commissie
Goede communicatie met commissieleden, andere commissies 
en bestuur



Bezetting 
bestuur en 

coördinatoren/ 
vertegenwoordi
gers commissies

Voorstel bezetting en communicatiestructuur:

Bestuur:
- Een bestuur van minimaal 3 en maximaal 5 leden.
- Voorzitter, secretaris en penningmeester, eventueel aangevuld met een 

vicevoorzitter en een lid dat een tijdelijke portefeuille kan hebben.
- Het bestuur vergadert maandelijks, met agenda en verslag.
- Een kopie van het verslag gaat naar de coördinatoren van de commissies.  
- Vergadert één à twee keer per jaar met alle vertegenwoordigers van de 

commissies samen om de onderlinge samenhang te waarborgen.

Commissies:
- Per commissie is er een coördinator/vertegenwoordiger die periodiek 

aanschuift bij het bestuur om het jaarplan van de commissie te bespreken 
alsmede de voortgang daarvan. De TC is een dermate belangrijke 
commissie dat de vertegenwoordiger hiervan waarschijnlijk maandelijks 
aanschuift bij het bestuur.

- Iedere commissie heeft een mandaat en een budget.
- De commissies hebben ook onderling structureel contact waar nodig.



Hoe gaan we  
het bestuur 

organiseren ?

Bestuur: 

Voorzitter, 
(vice vz), 

secretaris, 
penningmeester

Natuurijs

Onderhoud

Evenementen

Exploitatie

Communicatie

TC

Administratie
& Financiën

Vertegenwoordiger
V

e
rte

g
e
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w
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rd

ig
e
r

Vertegenwoordiger



Hoe verder?

Hoe verder?
Na goedkeuring ALV voor dit beleidsplan 2020 – 2024
- Gesprekken met de commissies, over de bezetting binnen de 

commissie zelf en om de beleidsspeerpunten om te zetten in 
jaarplannen per commissie

- Aanwijzen van vertegenwoordigers en bezetting van het 
bestuur

- Aanpassing van de website op basis van dit plan



Dank voor jullie aandacht!

Warmondse IJS – en Skeelerclub (WIJC)


