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Voorwoord 

De Schaats- en Skeelervereniging Oudewater (S.V.O.) heeft de laatste jaren een grote 

ontwikkeling doorgemaakt. De aanleg van de combibaan en de daarmee gepaard gaande 

verbreding van het activiteitenaanbod, de vergrote financiële belangen, de samenwerking 

met SHV Woerden en de KNSB, de professionalisering van de organisatie en tal van andere 

ontwikkelingen in de vereniging, de directe omgeving en de maatschappij hebben er voor 

gezorgd dat de vereniging in een organisatorische stroomversnelling belandde. De vereniging 

werd hierbij veelal bestuurd vanuit het nu, zonder dat er sprake was van een duidelijke 

omschreven visie en daarop gerichte doelstellingen.  

 

Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers heeft de vereniging grote stappen gemaakt en 

vervult de vereniging nu een voorbeeldfunctie voor andere verenigingen en organisaties. 

Echter, het ontbreekt nog vaak aan planmatigheid. Om richting te geven aan de activiteiten 

van de vereniging in de komende jaren is de tijd nu aangebroken om doelmatiger te werken. 

Vooruitdenken moet voorkomen dat er vanuit incidentsituaties moet worden gehandeld en 

voorkomt dat er een te groot beroep wordt gedaan op de vrijwilligers. Hiertoe vormt dit 

beleidsplan 2009-2012 het centrale sturingselement.  

 

Beleidscommissie 

In het najaar van 2007 stelde het bestuur van S.V.O. een beleidscommissie samen, bestaande 

uit Ronald de Ruijg, Bert Vermeij, Henk Voorbij en de bestuursleden Trijnie Zuidam en Tom 

Streng. Door de drukte rondom de aanleg van de combibaan en de verenigingsactiviteiten in 

de zomer van 2008 kwam de commissie pas in mei 2009 tot een eerste presentatie in het 

bestuur. Na vaststelling in het bestuur werd het plan goedgekeurd door de Algemene 

Ledenvergadering van september 2009. 

 

Tom Streng 

Voorzitter SVO 
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HOOFDSTUK 1 SVO IN BEWEGING 

 

Succes in de breedte 

Sinds de oprichting in 1987 is SVO erin geslaagd een goede naam op te bouwen in de 

Oudewaterse samenleving, op de Utrechtse kunstijsbaan de Vechtsebanen en binnen de 

verschillende geledingen van de KNSB. Met een organisatie die bouwt op enthousiaste 

vrijwilligers biedt SVO een aanbod voor zowel recreatieve als wedstrijdgerichte schaatsers en 

skeeleraars. Het jeugdschaatsen is een begrip in Oudewater en populair onder de jeugd.  

Een absoluut hoogtepunt in de nog korte historie van SVO is de opening van onze eigen 

combibaan in het voorjaar van 2008. Deze prachtige accommodatie is belangrijk voor de 

toekomst van SVO, maar vormt op zich geen garantie voor succes.  

Over successen gesproken, we zijn trots op het feit dat één van onze leden aansluiting weet te 

vinden bij de nationale top, dat we twee nationale kampioenen en een wereldkampioen bij 

de Masters in onze vereniging hebben en dat op de 500 meter de 40 seconden grens werd 

geslecht. Maar we zijn ook trots op de tientallen toerschaatsers die wekelijks hun rondjes 

trekken in Utrecht, op de pupillen en junioren die keihard trainen om hun PR’s te verbeteren en 

op de bikkels die de Alternatieve Elfstedentocht uitreden.   

Alle activiteiten op de skeelerbaan, waaronder een eigen skeelercompetitie, maken van SVO 

een bloeiende jaarrond vereniging.  

 

Ledenbestand 

Waar overal in het land schaatsverenigingen te maken hebben met terugloop in leden is ons 

ledenbestand redelijk stabiel. Er is een solide basis van recreatief schaatsende leden, 
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jeugdleden (schaatsers/skeeleraars) en gezinsleden (natuurijs). Met de komst van de 

skeelerbaan zien we zelfs een kleine groei. Alleen het aantal actieve wedstrijdsporters loopt 

iets terug.  

Waarin SVO zich niet onderscheidt van andere schaatsclubs is de vergrijzing.  

 

Ontwikkelingen 

Wat zijn in de afgelopen jaren de belangrijkste ontwikkelingen in en rond de vereniging 

geweest? 

Gebrek aan natuurijs 

Het meest van invloed is misschien wel dat er sinds 1997nauwelijks natuurijs is geweest, De 

schaatsactiviteiten van SVO zijn daardoor vrijwel volledig verschoven naar de kunstijsbaan in 

Utrecht. Een uitzondering in deze vormde de koude start van 2009. Er werd toen anderhalve 

week geschaatst op onze combibaan.  

Selectiegroep 

Rond 2000 is met veel enthousiasme en inzet van de trainers een selectiegroep gevormd met 

als doel SVO als geheel naar een hoger niveau te tillen. Dit plan slaagt, mede door de 

samenwerking met SHV Woerden. Geconstateerd moet echter ook worden dat schaatsers die 

de stap naar het hogere niveau niet kunnen / willen maken soms hun motivatie verliezen en de 

schaatsen aan de bekende wilgen hangen. 

Skeelerbaan 

De realisatie van de skeelerbaan in het voorjaar van 2008 is een huzarenstukje. Sinds die tijd 

is SVO ook actief als skeelervereniging. Trainingen hebben nog een vnm. recreatief karakter 

of zijn voorbereidend op het schaatsen. Wel wordt er steeds meer door jeugdleden 

[Type sidebar content. A sidebar is a standalone 

supplement to the main document. It is often aligned on the 

left or right of the page, or located at the top or bottom. 

Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the 

sidebar text box. 

Type sidebar content. A sidebar is a standalone 

supplement to the main document. It is often aligned on the 

left or right of the page, or located at the top or bottom. 

Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the 

sidebar text box.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groeien vanuit de jeugd                            

 

 

Pagina 8 

deelgenomen aan skeelercompetities. Met de totstandkoming van de combibaan is SVO een 

‘jaar rond vereniging’ geworden. Enerzijds biedt dat heel veel kansen, het vergt echter ook 

dubbel zo veel van de organisatie. 

Kosten 

De kosten om te gaan schaatsen op de kunstijsbaan zijn enorm opgelopen en daarmee is de 

drempel om te gaan schaatsen hoger. De tarieven van de kunstijsbaan stijgen fors, voor het 

jeugdschaatsen vormen ook de reiskosten een behoorlijke last.  

Toerschaatsen 

Er is veel enthousiasme voor het toerschaatsen. Kijk naar de vele (toer)-schaatsers die jaarlijks 

naar de Oostenrijkse Weissensee gaan. Ook is het enthousiasme groot om in periodes van 

natuurijs lange tochten te rijden. Mede door de ongunstige trainingstijden (zaterdagmorgen 

7.00 uur) loopt het aantal toerschaatsers bij SVO echter terug. Veel recreatieve schaatsers 

volgen nu lessen bij organisaties zoals Duo-sport. 

Marathonschaatsen 

Ondanks de interesse die er is voor het marathonschaatsen blijft de deelname aan de 

marathoncompetitie beperkt tot enkelingen. Ook hier lijken ongunstige wedstrijdtijden een 

deel van de oorzaak te vormen. 

Organisatie 

Professionalisering van de organisatiestructuur, verbreding van het (technisch) kader, de opzet 

van bestuurscommissies en het delegeren van  taken en verantwoordelijkheden maken dat 

SVO organisatorisch klaar is voor de toekomst.  
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HOOFDSTUK 2 TOEKOMSTVISIE 
 

Missie 

 

 

 

 

 

Visie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefhebbers van schaatsen en skeeleren uit 

Oudewater en omgeving laten genieten van de 

schaats- en skeelersport 

In 2012 is SVO in alle opzichten een gezonde en 

bloeiende schaats- en skeelervereniging, met een 

gevarieerd ‘jaarrond’ sportaanbod voor de jeugd, 

voor recreanten en voor wedstrijdsporters. Het 

gemiddelde prestatieniveau ligt hoger dan op dit 

moment. 
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Realisatie van onze visie 

 

SVO maakt haar visie mogelijk door een gevarieerd aanbod aan activiteiten op recreatief en 

prestatief (wedstrijdsport) niveau, voor jong en oud, in zomer en winter. 

Daarmee wil SVO een vereniging zijn waar iedereen zich kan thuis voelen. Uitgangspunt is 

een breed aanbod: 

 Schaatsen en skeeleren  

 Jong en oud 

 Wedstrijden / toeren 

 Langbaan en marathon 

 Prestatief en recreatief 

 Ontspanning en inspanning  

Binnen dit principiële uitgangspunt ontkomen we er echter niet aan dat ook keuzen gemaakt 

moeten worden. Soms zijn ook stevige accenten nodig om te bereiken wat we willen. Niet alles 

is mogelijk, daarvoor ontbreken de middelen en de mensen.  

 

Huidige en gewenste profilering  

Schaatsen heeft als actief beoefende sport een bescheiden profiel, zeker vergeleken met 

bijvoorbeeld voetbal of tennis. Zolang er geen natuurijs is, blijft schaatsen voor de meeste 

mensen beperkt tot een enkel keertje naar de ijsbaan. Goed tweehonderd Oudewaternaren 

schaatsen in georganiseerd verband.   
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De skeelersport is in Oudewater relatief onbekend. Recreatief wordt er door kinderen veel 

geskeelerd, als wedstrijdsport wordt het skeeleren nauwelijks beoefend. De skeelersport is 

door de aanleg van de skeelerbaan en de activiteiten van SVO echter duidelijk in opmars. 

Het beeld van SVO in Oudewater is positief; een vereniging die zijn zaakjes goed voor 

elkaar heeft. De skeelerbaan en de wijze waarop het jeugdschaatsen zijn opgezet zijn 

daarvan de beste voorbeelden.  

Toch is dit een vrij smalle basis. Om de visie te kunnen realiseren is een bredere basis nodig. 

Dat moet met het goede imago van SVO als vereniging niet onmogelijk zijn en dat beeld 

willen we dus vasthouden. 
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Hoofdstuk 3  
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HOOFDSTUK 3 EERST NADENKEN 

Introductie: SWOT 

Als vertrekpunt voor het opstellen van het beleidsplan heeft de commissie een zogenaamde 

‘SWOT’ analyse uitgevoerd. Daarbij kijk je kritisch in de spiegel en je kijkt op een open 

manier naar wat er om je heen gebeurt.  

In de spiegel zie je als vereniging dat er dingen zijn die goed gaan, waar je goed in bent (S, 

van ‘strength’) maar ook dingen die niet zo goed gaan (W, van ‘weakness’). Buiten de 

vereniging zijn er allerlei ontwikkelingen gaande. Sommige zijn echte kansen (O, van 

‘opportunities’), ander zijn bedreigend (T, van ‘threats’).  

De sterke punten en de kansen kunnen helpen bij het bereiken van je doelen, daar moet je van 

proberen te profiteren door ze te benutten. Van de zwakke punten en bedreigingen kun je 

veel last hebben, daar moet je proberen iets aan te doen. 

 

Sterke en zwakke kanten van SVO 

In de figuur op de volgende bladzijde is de SWOT samengevat.  

SVO heeft dankzij de grote inzet van bestuur en de vele vrijwilligers, binnen een goede 

structuur, een heel sterke basis. Goede communicatie via verschillende media draagt bij aan 

de goede naam van SVO. Verder is SVO financieel gezond, wat ruimte biedt voor 

ontwikkeling. 

De belangrijkste zwakte is de afhankelijkheid van een beperkt  technisch kader. 

Gecombineerd met een relatief smalle wedstrijdgroep maakt dat de vereniging kwetsbaar.  

De skeelerbaan is een sterk punt, maar dan vooral voor de toekomst. 
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FIGUUR 1SWOT ANALYSE SVO 

 

 

Sterk:

- Grote jeugdafdeling
- Hechte groepen
- Vrijwilligers
- Goede naam van de vereniging
- Eigen skeelerbaan / landijsbaan, accomodatie
- Selectiestructuur
- Communicatie (site, pers, nieuwsbrief)
- Financiele positie
- Organisatiestructuur

Zwak:

- Smalle basis technisch kader
- Weinig geschoolde trainers
- Klein aantal actieve wedstrijdschaatsers
- Marathonsectie smal
- Aanbod trainingsfaciliteiten buiten selectie
- Activiteiten erg incidenteel
- Verschil leden actief in Utrecht vs ‘rest’ 
- Verenigingsaanbod ‘natuurijsleden’ nihil
- Groepen binnen de vereniging
- Leeftijdsopbouw niet evenwichtig

Kansen:

- Skeelerbaan
- Opleidingsmodules bond
- Bewegen is ‘hot’
- Vergrijzing  kader
- Meer vrije tijd
- Nieuw ijs (plastic, Biddinghuizen)
- Grote groep jeugd
- Individualisering

Bedreigingen

- Concurrentie andere sporten en activiteiten
- Individualisering = negatief verenigingsleven
- Uitblijven winters, natuurijs
- Switchen van sport (shoppen)
- Afnemende subsidies
- Vele keuzemogelijkheden vrijetijdsbesteding
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Kansen en bedreigingen 

Er is een aantal bedreigingen waar SVO helaas geen invloed op heeft. Het uitblijven van 

winters is natuurlijk een factor van betekenis waar de schaatssport als geheel mee te maken 

heeft. Verder merken we een toenemende concurrentie van andere sporten en andere vormen 

van vrijetijdsbesteding. De binding met een sport(vereniging) is kleiner dan vroeger. 

Velen zien vergrijzing als een bedreiging; je kunt dat ook als kans zien, namelijk in die zin dat 

senior leden de mogelijkheden hebben om als vrijwilliger een actieve rol te spelen. De 

grootste kans voor SVO is de skeelerbaan. Als we dat goed weten te combineren met de  

goede jeugdorganisatie en dat weten uit te bouwen, moet het mogelijk zijn met name de 

jeugd beter aan SVO te binden.   
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Hoofdstuk 4  
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HOOFDSTUK 4 DOELSTELLINGEN VOOR DE KOMENDE JAREN  
 

In dit hoofdstuk staat uitgewerkt wat SVO de komende jaren op verschillende fronten wil 

bereiken.  

 

Ledenbestand  

Ledenverloop 

De basis voor continuïteit is een gezond bestand van actieve leden. Daarom willen we streven 

naar groei vanuit de basis, dat is de jeugd. Ook de zijinstroom van oudere schaatsers en 

skeeleraars wordt bevorderd. 

Het skeeleren is de basis voor de gewenste groei van de vereniging als geheel.   

Belangrijk is dat het aantal kaderleden (trainers, juryleden en commissieleden) ten minste 

evenwichtig meegroeit.  

 

Samenstelling ledenbestand 

Evenwicht is het kernwoord als het gaat om de samenstelling van het ledenbestand. Vooral de 

groep tussen de jeugd / jongeren en de masters is eigenlijk te klein. Het vasthouden van 

jongeren (16 – 35 jaar ) is een uitdaging.  

Concreet streven we naar een groei van het aantal actieve schaatsers en skeeleraars per 

jaar. 
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Sportaanbod 

Schaatsen 

Het schaatsen is van oorsprong de belangrijkste pijler van SVO. Bij het schaatsen krijgt het 

marathonschaatsen, naast het langebaanschaatsen, een vaste plaats.  

We streven naar een actieve wedstrijdgroep marathonschaatsen. 

Voor de jongste jeugd wordt gezocht naar afwisselende wedstrijdvormen. 

 

Skeeleren 

De komst van de skeelerbaan betekent ook een verbreding van ons sportaanbod. Sinds het 

voorjaar van 2008 biedt SVO de mogelijkheid om te skeeleren. SVO wil door het aanbieden 

van een breed scala aan activiteiten zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met en 

enthousiasmeren voor de skeelersport.  

Er komen wedstrijdgroepen skeeleren die actief deelnemen aan skeelercompetities. 

 

Breed 

Een gezond fundament voor SVO ligt in een breed sportaanbod van goede kwaliteit. Goed 

betekent ook keuzes maken: we doen iets en dan doen we het ook goed of we doen het niet.  

 

Evenwichtig 

Recreatief en prestatiegericht beoefenen van de schaats- en skeelersport hebben naast 
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elkaar een gelijke positie. Daarmee bieden we voor iedereen activiteiten op gewenst niveau. 

 

Jaarrond 

Leden kunnen bij SVO het gehele jaar actief sporten. In de winter schaatsen, in de zomer 

skeeleren. In de samenstelling van het trainingsaanbod komt plaats voor verschillende 

combinaties.   

 

Sportniveau 

Sportief gezien willen we met SVO naar een hoger niveau. Dit geldt zowel voor de toppers 

als voor de recreatieve sporters. 

Door het opzetten van een goede trainingsstructuur en het aanbieden van verantwoorde 

trainingsprogramma’s willen we jonge schaats- en skeelertalenten uit Oudewater en omgeving  

binnen onze vereniging houden. 

 

Trainingsgroepen, recreatief  en wedstrijdrijders 

Voor de recreatieve rijders en de wedstrijdrijders is het motto ’beter dan eerst’. Dat kan zijn 

technisch beter of sneller. Bij de opzet van het trainingsaanbod is dit het belangrijkste 

principe. Hiervoor zorgen we voor voldoende verschillende trainingsgroepen, met onderling 

verschillende niveaus, doelen en invulling van de training.  

Schaatsselectie  

De (gecombineerde) selectiegroep van SVO en SHV is bedoeld voor een groep prestatief 

gerichte sporters. Hier is het doel om qua niveau aansluiting te vinden met de top in de regio. 
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Samen met SHV Woerden zijn de doelstellingen en spelregels rond de selectie vastgelegd in 

het Selectiebeleid.   

 

Verenigingsactiviteiten  

Het is gebleken dat verenigingsactiviteiten als de SVO-IJsnacht en The Night on wheels het 

verenigingsgevoel enorm versterken. Deze activiteiten zijn belangrijk voor de herkenbaarheid 

van SVO als vereniging, met name voor de gezinsleden en we zullen ze daarom ook blijven 

organiseren. 

Andere activiteiten, naast het schaatsen en skeeleren, kunnen bijdragen aan het binden van 

leden aan de vereniging.  

Wij gaan op zoek naar mogelijkheden om het schaatsen en skeeleren populairder te maken 

om zo nieuwe leden aan te trekken. 

 

Kader  

Het bestuur werkt gericht aan de verbreding van het kader. Het volgen van kaderopleidingen 

wordt onder voorwaarden door de vereniging bekostigd.   

 

Trainers / begeleiders 

Goede trainers zorgen er voor dat mensen plezier hebben in het schaatsen en skeeleren. 

Goede trainers zijn noodzakelijk om het prestatieniveau te kunnen verhogen. Voor zowel het 

schaatsen als het skeeleren zijn meer trainers nodig, de huidige basis is te smal.  
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SVO biedt trainers en aspirant-trainers faciliteiten om opleidingen te volgen. Trainers 

ontvangen afhankelijk van de mate waarin zij geschoold zijn een passende 

(onkosten)vergoeding voor hun trainingswerk. 

Hiermee willen we bewerkstelligen dat we over voldoende gediplomeerde schaats- en 

skeelertrainers kunnen blijven beschikken. 

 

Ander kader 

Daar waar SVO-leden deelnemen aan KNSB/SBN-activiteiten impliceert dit ook dat SVO 

mede verantwoordelijkheid draagt om deze activiteiten te organiseren. De vereniging 

stimuleert haar leden op actieve wijze om bij te dragen aan de organisatie van deze 

activiteiten, zoals jurering, etc. Wij streven er naar meer gediplomeerde juryleden binnen de 

vereniging te hebben, om daarmee aan onze verplichtingen naar KNSB/SBN te kunnen 

voldoen. 

 

Bestuur 

Een brede vereniging als SVO moet worden geleid door een kundig bestuur, waarbij op 

hoofdlijnen en met veel betrokkenheid  wordt bestuurd. 

Praktische uitwerking van het verenigingsbeleid vindt plaats in commissies, die worden 

aangestuurd door bestuursleden. De commissies werken met veel zelfstandigheid. 

Vrijwilligers 

De vele vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de verenigingsorganisatie. Zonder de 

inzet van de tientallen vrijwilligers heeft de vereniging geen bestaansrecht.  
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Vrijwilligers vormen echter ook een kwetsbare schakel in de verenigingsorganisatie. Als een 

vrijwilliger stopt met zijn vrijwilligerswerk mag dat geen consequentie hebben voor de 

activiteiten van de vereniging. We moeten er dan ook voor zorgen dat de vrijwilligers het 

naar hun zin hebben bij de vereniging. Ze moeten met plezier hun taak verrichten en geen 

structurele werkdruk voelen. Ook moeten de vrijwilligers zich gewaardeerd voelen. Een grote 

groep van vrijwilligers vermindert de kwetsbaarheid bij het wegvallen van andere 

vrijwilligers. 

 

Accommodatie 

De verenigingsaccommodatie op het Statenland moet het thuishonk van de vereniging zijn. 

Verenigingsactiviteiten moet indien mogelijk daar plaatsvinden. Het verenigingsgevoel zal 

daardoor versterkt worden.  

Daar waar mogelijk willen we onze accommodatie delen met anderen. We stellen het op prijs 

als scholen en andere organisaties gebruik willen maken van onze accommodatie. 

Samenwerking hebben we daarbij hoog in het vaandel staan.  

De accommodatie moet er representatief en gezellig uitzien, zodat de aantrekkelijkheid voor 

de gebruikers en bezoekers verhoogd wordt. 
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Bestuurlijk functioneren 

De bestuurlijke structuur van SVO moet duidelijk omschreven zijn. Taken en bevoegdheden zijn 

omschreven, zodat voor een ieder duidelijk is waar verantwoordelijkheden liggen. De 

bestuurlijke structuur moet transparant zijn voor de leden. Zij moeten inzicht hebben in de 

bestuurlijke processen en daar waar mogelijk betrokken worden bij deze processen. Er zal 

beleidsmatig worden gewerkt, zodat het steeds minder nodig is om ad hoc beslissingen te 

nemen. 

De vereniging moet financieel gezond zijn, zodat de continuïteit van de verenigingsactiviteiten 

gewaarborgd is. Soms betekent dit dat er commercieel moet worden gedacht. 

 

Samenwerken 

SVO heeft het samenwerken met andere verenigingen en organisaties hoog in het vaandel 

staan. Van anderen kunnen we leren en anderen kunnen van ons leren.  Het samenwerken kan 

leiden tot het versterken van de vereniging. Als motto geldt hier ‘samen doe je dingen die je 

niet alleen kunt’. 

 

Imago en uitstraling 

Het imago van de vereniging wordt mede bepaald door de uitstraling. SVO wil het 

verenigingsgevoel naar buiten toe duidelijk en op een goede manier laten zien.  

 

Clubkleding 

Dit kan onder meer door clubkleding. Het is de bedoeling dat alle leden van SVO bij 
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trainingen en wedstrijden clubkleding dragen.   

In samenwerking met sponsors streeft SVO ernaar om tegen aantrekkelijke voorwaarden 

kleding beschikbaar te stellen. 

 

Communicatie, sponsoring en public relations  

Door een goede communicatie worden de leden meer betrokken bij de vereniging. De 

vereniging wil hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van de nieuwe media, zoals de website 

en de elektronische nieuwsbrief. 

Extern is het van belang om goede contacten te onderhouden met de Gemeente Oudewater, 

andere verenigingen, de diverse KNSB-geledingen, etc.  SVO wil actief bijdragen in diverse 

samenwerkingsverbanden en netwerken. In de lokale en regionale media zullen SVO-

activiteiten worden aangekondigd en zal verslag worden gedaan van deze activiteiten. 

Sponsorgelden verruimen voor SVO de mogelijkheden tot het organiseren van activiteiten en 

het onderhouden en verbeteren van de accommodatie. Ook kunnen sponsorgelden het sporten 

voor de leden financieel aantrekkelijker maken 

SVO wil sponsoren vast aan zich binden, zorgvuldigheid moet dan ook worden betracht naar 

onze sponsoren. Zij worden betrokken bij verenigingsactiviteiten en we spannen ons in om de 

sponsornaam op positieve wijze naar buiten uit te dragen. 

 

Gedragscode 

SVO onderschrijft de KNSB gedragscode. Het bestuur verplicht alle trainers de code te 

ondertekenen.  
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Hoofdstuk 5  
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HOOFDSTUK 5 ACTIVITEITEN 
 

Welke  activiteiten maken de doelstellingen haalbaar? 

 

Ledenbestand  

 Bij activiteiten van SVO of andere organisaties op de combibaan of elders wordt op 

actieve wijze aan ledenwerving worden gedaan.  

 De doorstroming vanuit het jeugdschaatsen naar het wedstrijdschaatsen wordt 

bevorderd. Een werkgroep/commissie zal hiertoe ideeën ontwikkelen. 

 Toelating tot het jeugdschaatsen geschiedt nu op basis van plaatsing op de wachtlijst. 

Door de grote instroom bij het jeugdskeeleren wordt bekeken of zijinstroom vanuit het 

skeeleren voor ‘niet-wachtlijsters’ mogelijk wordt. Ook wordt nagedacht over 

plaatsing van oudere belangstellenden die niet op de wachtlijst staan.  

 Er wordt een jeugdcommissie in het leven geroepen, die bestaat uit jeugdleden (14 

jaar e.o.). Onder toezicht van het bestuur/activiteitencommissie organiseert deze 

commissie activiteiten die de onderlinge samenhang tussen de sporters moet verhogen 

en die hen aan de vereniging moet binden. 

 

Sportaanbod 

Sportstructuur 

 Om het prestatieniveau in de breedte te verhogen zal er een sportstructuur worden 

opgezet waarin plaats is voor iedere schaatser. Dit model gaat uit van de volgende 

principes. Waar staat schaatsen, lees schaatsen en skeeleren. 

 



Groeien vanuit de jeugd                            

 

 

Pagina 28 

 De basis van SVO is het jeugdschaatsen; 

 Voor de puur recreatief ingestelde schaatsers bieden we toerschaatsen; 

 Binnen het wedstrijdschaatsen komt onderscheid tussen zuiver prestatiegerichte 
wedstrijdsporters en recreatief ingestelde wedstrijdsporters;  

 Er is een kleine ‘topgroep’ –, met als doel door te stoten naar ‘de regio’; 

 Actief talentontwikkeling volgens THOM, te beginnen met scouting bij 
jeugdschaatsen; 

 Niet te groot leeftijdsverschil in trainingsgroepen; 

 Altijd de mogelijkheid om ‘over te stappen’ van prestatiegroep naar 
recreatiesport, incidenteel moet ook omgekeerd kunnen. 

 

FIGUUR 2 SPORTSTRUCTUUR SVO 

 

Uitwerking 

[Type sidebar content. A sidebar is a standalone 

supplement to the main document. It is often aligned on the 

left or right of the page, or located at the top or bottom. 

Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the 

sidebar text box. 

Type sidebar content. A sidebar is a standalone 

supplement to the main document. It is often aligned on the 

left or right of the page, or located at the top or bottom. 

Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the 

sidebar text box.] 
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 Zowel voor het schaatsen als voor het skeeleren worden door de trainers 

trainingsprogramma’s ontwikkeld die zorgen voor doorgaande lijnen en onderlinge 

afstemming tussen de diverse groepen.  

 Voor alle trainingsgroepen worden jaarprogramma’s gemaakt.  

 Het wedstrijdskeeleren wordt bevorderd door het oprichten van een of meerdere 

wedstrijdgroepen in diverse leeftijdscategorieën die skeeleraars specifiek 

voorbereiden op competities. 

 Het recreatief skeeleren wordt bevorderd door het oprichten van een toergroep, die 

actief deelneemt aan skeelertochten. 

 SVO oriënteert zich op de mogelijkheid om een officiële KNSB-toertocht op skeelers te 

houden. Samenwerking met andere organisaties (wandelen, nordic walking, fietsen, 

steppen) wordt nagestreefd. 

 Voor natuurijsperiodes wordt een activiteiten- en wedstrijdprogramma ontwikkeld. 

 SVO neemt het initiatief om een interclubwedstrijd (schaatsen) voor pupillen/junioren 

te organiseren, waarbij ook nieuwe wedstrijdvormen aan bod kunnen komen. Gezocht 

zal worden naar samenwerking met een andere vereniging. 

 SVO onderneemt op regionaal/landelijk niveau initiatieven om wedstrijdvormen voor 

de jongste jeugd met een attractiever karakter te organiseren. 

 SVO organiseert een skeelercompetitie op de eigen baan die ev. open staat voor 

gastrijders 

 Het marathonschaatsen wordt gestimuleerd door het oprichten van een trainingsgroep 

die zich specifiek richt op het rijden van marathonwedstrijden. 

Sportniveau 

 Het model KNSB model THOM ( Talent Herkenning en Ontwikkeling Model) wordt 

ingevoerd om met behulp van een gerichte aanpak talenten optimaal op te leiden. 

 Bezien wordt op welke wijze een andere invulling van de droogtraining kan leiden tot 
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hogere deelname van de sporters en meer effect kan sorteren op de prestaties van 

de schaatsers. Een suggestie is zaaltraining. 

 De groep schaatsende C-junioren krijgt een jaarprogramma dat concurrerend is met 

dat van de Utrechtse C-groep van het gewest.  

 Onderzocht wordt op welke wijze trainingsprogramma’s van persoonlijke accenten 

kunnen worden voorzien en of deze toegankelijk kunnen worden gemaakt via onze 

website met persoonlijke inlogcodes. 

 

Activiteiten  

 Jaarlijks organiseert SVO minimaal drie verenigingsactiviteiten en een activiteit die 

open staat voor niet-leden.  

 Na afloop van het schaatsseizoen wordt er een schaats- en skeelerfeest (‘The SVO-

party’) georganiseerd. Bij een positieve respons wordt dit feest jaarlijks 

georganiseerd. 

 

Kader  

 Trainers of aspirant-trainers wordt actief gestimuleerd om opleidingen bij de KNSB te 

volgen. Trainersopleidingen worden onder voorwaarden vergoed door SVO. 

 Schaatsers/skeeleraars in de juniorenleeftijd worden ingezet om te assisteren bij 

jeugdtrainingen. Waar mogelijk gebeurt dit in het kader van de maatschappelijke 

stage. 

 De regeling onkostenvergoeding/betaling trainers wordt jaarlijks geëvalueerd. 

 Zowel bij het schaatsen als het skeeleren vindt er minimaal vier keer onderling overleg 

plaats per jaar tussen de trainers en de verantwoordelijk tc-leden. 
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 SVO komt zijn verplichtingen na bij de organisatie van wedstrijden. Dit houdt in dat 

de vereniging nieuwe juryleden/wedstrijdkader werft. SVO vergoedt de 

opleidingskosten voor deze vrijwilligers. 

Vrijwilligers 

 Er wordt een vrijwilligerspoule/talentenbank opgezet. 

 De vrijwilligers worden zichtbaar beloond voor hun vrijwilligerstaak. 

 Een der bestuursleden wordt belast met de taak vrijwilligerscoördinator. 

 

 Accommodatie 

 Indien financieel mogelijk wordt de tribunecapaciteit uitgebreid. 

 Er wordt een meerjarenonderhoudsplan gemaakt voor de totale accommodatie. 

 Om het clubgebouw de uitstraling van thuishonk te geven wordt er gezocht naar 

mogelijkheden om de ruimte een gezelliger uitstraling te geven.     

 Er wordt een informatiepaneel gemaakt voor mededelingen en uitslagen. 

 SVO wacht de ontwikkelingen rondom synthetisch ijs af, mar op termijn wordt bezien 

of het mogelijk is de combibaan of de camping uit te breiden met een permanente 

ijsvloer van synthetisch ijs. 

 

Bestuurlijk functioneren 

 De vereniging beschikt over statuten en een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk 

reglement wordt doorlopend up to date gehouden. 

 De financiële continuïteit wordt gewaarborgd door een meerjarenbegroting, die 

wordt gemaakt op basis van de beleidsvoornemens. 
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 Het SVO-bestuur werkt met een jaarplanning, die wordt opgesteld op basis van het 

beleidsplan. D.m.v. het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan zijn leden. 

 Alle officiële documenten worden op de SVO-site geplaatst. 

Samenwerken 

 De samenwerkingsafspraken tussen SVO en SHV Woerden worden geformaliseerd en 

tweemaal per jaar geëvalueerd op bestuurlijk niveau. 

 SVO informeert, indien gevraagd, andere verenigingen en organisaties over de 

ontwikkelingen die een rol spelen in onze vereniging. SVO is aanwezig bij regionaal 

en landelijk overleg waarbij het delen van kennis en ervaring centraal staat. 

 

Imago en uitstraling 

 SVO gaat in overleg met de Oudewaterse middenstand om een kunstijsbaan in het 

centrum van Oudewater te krijgen. De vereniging participeert op organisatorisch 

niveau, maar zal financieel niet bijdragen.  

 Het bestuur van SVO stelt clubkleding voor de leden beschikbaar. Indien mogelijk 

wordt gebruik gemaakt van sponsormogelijkheden. 

 

Communicatie, sponsoring en public relations  

 Er zal een handzaam informatieboekje uitgegeven worden. 

 Er wordt een nieuwe website gebouwd, te onderhouden door meerdere webmasters. 

 De digitale nieuwsbrief wordt volgens een vaste regelmaat verspreid.  

 Post naar de leden wordt uitsluitend digitaal verstuurd.  
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 Gezocht zal worden naar mogelijkheden om de website individuele 

toepassingsmogelijkheden te geven. 

 Sponsoren worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij SVO- verenigingsactiviteiten.  

 De sponsormap van SVO wordt geactualiseerd en op de website geplaatst.  

 SVO doet in de regionale pers verslag van haar activiteiten. 
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Hoofdstuk 6  
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HOOFDSTUK 6 UITWERKING 
 

Binnen de kaders van dit algemene beleidsplan is op specifieke onderdelen nadere 

uitwerking mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van jaarplannen. 

 

Selectiebeleid 

Om de samenwerking met SHV Woerden rond de gezamenlijke selectiegroep te stroomlijnen 

is een selectiebeleid vastgesteld.   

 

 


