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Nog even terug naar 2008



Waar gaan we het over hebben
SVO Oudewater
Terugblik ontwikkeling combibaan
Ontwikkeling organisatie SVO
Organisatie skeeleren binnen SVO

Bestuur
Beheer van de combibaan
Trainingen
Wedstrijden
Activiteiten

Activiteiten combibaan
Winter
Zomer

En verder ….



SVO nu
Opgericht 1987 - goede naam in Oudewater en omgeving

Vierhonderd families lid (10%!!)

Tot 2004: traditionele ijsclub

Wedstrijdschaatsen (Utrecht), sterke afdeling jeugdschaatsen

Landijsbaan

Afhankelijk kleine groep vrijwilligers

Na 2004: meer ambitie
Meer activiteiten, schaatsen en skeeleren 

Trainingen, toerschaatsen, droogtraining, jeugdschaatsen

IJsnachten, Biddinghuizen, trainingskampen, ‘night on wheels’.

Verbeteren organisatie 

Bestuursstructuur: commissies met veel verantwoordelijkheid , meer betrokkenheid vrijwilligers

Skeeleren ingebed

Beleidsplan

Grote jeugd(schaats)afdeling  speerpunt

Kleine wedstrijdgroep

Actief als skeelervereniging 

SVO-cup, Mijnten-competitie

Skeelerjeugdafdeling 75 kinderen 

Samenwerking 

SHV Woerden



De weg naar de skeelerbaan

Kansen pakken Samenwerken

Tegenslagen overwinnen Financiën op orde hebben



Kansen pakken

Financieel gunstige positie

‘Kunnen we geen skeelerbaan aanleggen’

Locatie 

Vrij klein terrein

Haalbare mogelijkheid

Combinatie met zwembad

Combinatie met camping



Samenwerken

Oriëntatie met KNSB, SBN

Brede werkgroep 

Voorzitter, financieel expert, voorzitter TC,  
ijsmeester landijsbaan, deskundige GWW

Vroegtijdig overleg 

Gemeente Oudewater

Optisport (beheerder zwembad)



Tegenslagen overwinnen

Terrein niet geschikt door zwakke bodem 

Onderheien 

Grote kostenverhoging

Denken in oplossingen

Ambtelijke molens werken zoals ze werken

En er zijn er meer dan je denkt…



Financiën op orde
Totale investering project € 250.000
Geen steun gemeente
Subsidies lokale fondsen en instellingen
Sponsoring lokale bedrijfsleven

Bijna twee ton
Speerpunt jeugd

Sponsoring in natura
Materialen 
Clubgebouw

Zeer veel vrijwilligerswerk !!!
Minimale restschuld



De bouw
Strakke planning

Start in december 2007
Open in april 2008

Tekeningen, berekeningen, vergunningen

Creatieve oplossingen
Onderheien
Constructie i.s.m. TU Delft

Lokale ondernemers
Sponsoring in natura
Speciale (lage) tarieven
Meedenken

Vrijwilligers

Uitzetten, egaliseren, sloten verleggen, drainage ingraven, heien, 
bekisting maken, toegangsweg aanleggen, beton storten, vlinderen, 
afdekken, asfalt aanbrengen, clubgebouw plaatsen en afwerken, 
verlichting, .....



De bouw



Het is allemaal prachtig, maar…

Alleen met het bezit van de baan ben je er niet

Heb je een baan doe er dan ook iets mee!

Schaatsvereniging of schaats- en skeelervereniging?

Trainingsbaan voor het schaatsen of meer

Relatief rustige zomer wordt zeer drukke zomer!

Veel nieuwe vrijwilligers nodig 

Organisatie, trainers, terrein- en kantinebeheer

Wees actief, ontplooi activiteiten, wees innovatief

Valkuil: veel energie in totstandkoming baan 

Deel vrijwilligers haakt daarna af



Ontwikkeling organisatie SVO

Van schaatsvereniging naar Schaats- en 
Skeelervereniging

Bestuur en commissies
Voorzitter commissie is bestuurslid

Delegeren en veel leden actief betrekken 

Bestuur

Cie
Jeugdschaatsen

Technische 
Commissie

Cie wedstrijd 
organisatie

Commissie PR / 
Sponsoring

Activiteiten 
commissie

Beheercommissie 
Combibaan



Beheer Combibaan
Operationeel beheer baan

Openstelling
EHBO bij wedstrijden
Natuurijsmeesters

Onderhoud
Onderhoud, gras maaien
Schoonmaken

Gedeeld sanitair met trekkerscamping

Beheer kantine / clubgebouw

Roosters, vrijwilligers

Financieel beheer
Sponsoring

Problemen
Klachten van buren over geluidsoverlast en licht
Lekkage
‘Plaag’ van esdoornzaden



Problemen? 
Denken in oplossingen!!



Skeeleren - organisatie

Commissie skeeleren

Plannen en opzetten van trainingen

Organiseren wedstrijden

Activiteiten

Andere mensen betrekken



Skeeleren - organisatie
Ledenwerving

Jeugd – nieuwe doelgroep aanboren
Senioren – vooral vanuit schaatsen

Maar als je leden werft…..
moet je ook iets te bieden hebben

Trainingen, wedstrijden, activiteiten

Kader nodig
Trainers opleiden
Schaatstrainers ‘bijscholen’
Begeleiders jeugd

Niet iedereen kan ‘s middags



Skeeleren - wedstrijden

SVO Cup (KVS Cup)
Eigen competitie

Vier wedstrijden in seizoen

Sponsor 

Mijnten MNSC



Skeeleren - wedstrijdorganisatie

Programma

PR 

Jury, scheidsrechter

Uitslagen verwerken

Prijzen

EHBO



Skeeleren - activiteiten

Night on wheels

Toertocht

Open dag  



Skeeleren - meer

Verhuur baan aan andere verenigingen

Lekstreek

Skeelerteam John Davis

Skatekamp KNSB
Hoogland (KNSB) - De KNSB organiseert deze 
zomer van 14 tot en met 16 juli samen met 
Schaatsvereniging Oudewater een skatekamp. Drie 
dagen skatetraining op de baan, skaten in het 
Groene Hart en informatie over skatemateriaal. 
Maar ook zwemmen en een heel leuk 
avondprogramma. We slapen in legertenten naast 
de skatebaan in Oudewater. 



Schaatsen combibaan



Dit kan ook op een combibaan



Het is echt prachtig



Vragen ?


