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MET ENERGIE EN PASSIE
WIE OOG HEEFT VOOR DE 
TOEKOMST, MOET VOORUIT ZIEN. 

INLEIDING

Dat geldt ook voor de KNSB, die eerder al het 
strategisch plan ‘De KNSB op weg naar 2020’ 
lanceerde. Mede vanuit dat vertrekpunt nam de 
schaatsbond het initiatief om samen met de 
Atletenvereniging, VPS, coaches en experts op 
het gebied van media, sponsoring en topsport tot 
een model te komen voor het professionele 
langebaanschaatsen na Sotsji 2014. Allereerst 
was eind 2012 de explorerende fase. Hierin 
werden op basis van zes sessies met de 
genoemde actoren de eerste gedachten opge-
haald en genoteerd.  Ten tweede vond de 
conceptingfase in maart en april van 2013 plaats. 
Onder het mom van ‘imagine the next level voor 
het schaatsen’ doorliep een divers samengesteld 
‘dreamteam’ (met hierbinnen een kernteam) een 
uniek en inspirerend traject onder procesbegelei-
ding van Fresh Forward. Het team was het over 
één punt snel eens: een nieuw te ontwikkelen 
model dient over meer gaan dan alleen het 
langebaanschaatsen. De schaatsbeweging in de 
volle breedte, van langebaan tot shorttrack, van 
inline-skaten tot marathonschaatsen en kunstrij-
den en van top- tot breedtesport, moet centraal 
staan. Het traject heeft geresulteerd in de  visie 
‘van podium tot podium’. 

In deze rapportage wordt eerst een overzicht van 
de winter- en zomerpodia gegeven waarop de 
schaatsbeweging wordt gemaakt. Zij vormen 
samen met het geloof van waaruit wordt gehan-
deld de basis van de visie. Vervolgens worden 
van elk podium diverse eigenschappen benoemd 
(locatie, doelgroep, voorbeelden van activiteiten 
etc.). Hierna volgt de koppeling tussen de podia 
en de ontwikkeling tot topsporter. Voorts wordt 
ingegaan op de insteek rondom sponsoring en 
het benodigde bestuursmodel inclusief vereiste 
mindshifts. Tot slot komen de vervolgstappen 
aan bod. 



 
IJSTIJD!

Realiseren van een belevingsvol internationaal 
schaatscircuit door:
• Exporteren van onze podium concepten: inbrengen  
     sportieve know how, beleving, community denken
• Verkrijgen van internationale rechten
• Realiseren van een  aantrekkelijke en herkenbare     
     internationale wedstrijdkalender 

INTERNATIONAAL CIRCUIT
CIRQUE DU SOLEIL

WINTERPODIA

• Overal en altijd mogelijk
• Sportief vervoersmiddel
• Coole events en tools

INLINE-SKATEN
HET STRAATTONEEL

• Het podium voor topteams
• Multifunctioneel toptheater
• State of the art faciliteiten

STATE OF THE ART SCHAATSTEMPEL
CARRÉ

• Multidisciplinaire topsport op zichtlocaties  
• Zelf sporten, samen zijn en topsport kijken
• Beyond skating

RONDREIZENDE WEDSTRIJDBAAN
DE PARADE

• Allerlei activiteiten voor recreatieve schaatsers 
• De start van de Olympische droom
• Banen vormen elk een community 

KUNSTIJSBAAN ACCOMMODATIES
HET STREEKTHEATER

• Kleine lokale baantjes over het hele land
• 4 tot 5 weken per jaar open
• De eerste schaatsbeweging

LOKALE IJSTIJDBAANTJES 
ZEEPKIST OP DE MARKT

• Als het vriest dan smelt Nederland
• Saamhorigheid en erwtensoep
• Wedstrijden op natuurijs

NATUURIJS
BONTE AVOND

WIJ GELOVEN IN HET REALISEREN VAN SPORTIEVE DROMEN EN HET 
VEROVEREN VAN HARTEN VAN MENSEN. 

TOTAALOVERZICHT: 
VAN PODIUM TOT PODIUM

Het is vanuit die overtuiging dat wij belevings- en inspiratievolle podia hebben gecreëerd waar de verbin-
ding wordt gemaakt tussen breedte- en topsport, nationaal en internationaal schaatsen, winter en zomer 
en de diverse disciplines. Hiermee kiezen wij voor een uniek, duurzaam en toekomstvast  (internationaal) 
platform.  Het gaat ervoor zorgen dat jong en oud nog meer plezier beleeft aan het schaatsen en onze 
topsporters en partners excelleren op het hoogste niveau waarmee zij de harten van hun fans raken.

Samen met onze partners faciliteren wij de schaatsbeweging en creëren wij schaatsen.nl sinds 1882 - een 
community van fans, 7 belevingsvolle podia en een duurzaam topsportklimaat
In al ons handelen staan de volgende elementen centraal:
• De schaatsbeweging (langebaan, shorttrack, kunstrijden, marathon,  inline-skaten, toerschaatsen 
   en schoonrijden)
• De 7 podia waarop bieden van kwaliteit essentieel is
• De community van fans (fanbase rondom de schaatsbeweging).
• Continuïteit en authenticiteit (vernieuwen vanuit DNA)

SCHAATSEN.NL 
SINDS 1882

ZOMERPODIUM



WINTERPODIUM 
NATUURIJS 

‘BONTE AVOND’

WINTERPODIUM

ACHTERGROND
Als het vriest dan smelt Nederland
Inspelen op saamhorigheidsgevoel

DOELGROEP
Heel Nederland (schaatsers, vrijwilligers en 
supporters)

SITUERING
Lokaal speelveld. Overal waar natuurijs is: ijsba-
nen, sloten, vaarten, plassen, kanalen, grachten 
etc.

SCHAATSEN
Multidisciplinair: gezellig schaatsen, ijshockey, 
schoonrijden, toertochten
Professioneel schaatsen: NK op natuurijs

ACTIVITEITEN & FACILITEITEN
Bijpassende horeca (lekkere chocomelk en 
erwtensoep)
Mobiele oplaadpunten, GPS tracking, routes, 
historie van de omgeving, ontmoetingen
Fun toevoegen: merchandising, sampling
Activiteiten natuurijsclubs

PARTNERSHIPS
Natuurijs biedt merken combinatie van zichtbaar-
heid en mogelijkheid om op een aardige manier 
relevant worden in het leven van de doelgroep
De plek om de harten van mensen te raken

COMMUNITY
Platform is Schaatsen.nl
Faciliteren van de lokale community door on- en 
offline te verbinden
Aandacht voor veiligheid, locaties toertochten, 
open natuurijsclubs etc.

•

•

•

•

•

•

• 



LOKALE 
IJSTIJDBAANTJES

‘ZEEPKIST OP DE MARKT’

WINTERPODIUM

 
IJSTIJD!

ACHTERGROND
Veelal eerste schaatsbeweging
Doorstroom creëren naar kunstijsbaan 
accommodaties
Verbinding met schoolschaatsen
Potentieel export concept

DOELGROEP
Met name kinderen < 12 jaar en ouders 
25.000 bezoekers per baantje waarvan 7.500 – 
10.000 kinderen 
Komen 6 tot 8 keer terug 

SITUERING
Lokaal speelveld
Kleine lokale baantjes die 4 á 5 weken per jaar tussen 
Sinterklaas en Nieuwjaar open zijn.

SCHAATSEN
Multidisciplinair: schaatsen, ijshockey, shorttrack 
demonstraties, schoolschaatsen, curling, disco-
schaatsen
Professioneel schaatsen: clinics verzorgd door 
topschaatsers  

ACTIVITEITEN & FACILITEITEN
Sociale winter hang out
Top horeca, gezellige muziek, artiesten, WIFI (met 
name ook gericht op ouders als kinderen schaatsen)
Bedrijfsborrels, uitreiking kerstpakketten. 
Activiteiten die worden verzorgd door verenigingen 
(kans om met name kinderen te ‘boeien en binden’)  

PARTNERSHIPS
Voor merken platform om herkend te worden en te 
activeren. Sampling en middels acties traffic creëren 
tussen lokale winkels van sponsoren en ijsbaantje.
Lokale sponsoring in combinatie met A-merken
Exploitanten ijsbaantjes

COMMUNITY
Platform is Schaatsen.nl
Faciliteren van de lokale community door on- en 
offline te verbinden.

•

•

•

•

•

•

• 



WINTERPODIA

KUNSTIJSBAAN 
ACCOMMODATIES 
‘STREEKTHEATER’

ACHTERGROND
Dé plek om te ontdekken of je schaatsen leuk vindt 
en welke discipline(s)
Alleen of samen met vrienden/trainingspartners 
sportief bezig zijn
De start om je topsportdroom waar te maken 

DOELGROEP
> 1 miljoen liefhebbers en wedstrijdschaatsers per 
jaar (jong en oud)

SITUERING
Regionaal speelveld
Kunstijsbaan accommodaties in heel Nederland 
(waaronder de huidige banen met als afmetingen 
400, 333 en 30x60 meter)

SCHAATSEN
Schoolschaatsen < 12 jaar aanbieden
Multidisciplinair: alle schaatsdisciplines van recrea-
tief tot prestatief
Professioneel: thuisbasis voor Nationale selecties 
en 4-6 topteams met 24-36 professionals

ACTIVITEITEN & FACILITEITEN
Wedstrijden op club/baan/nationaal niveau, clinics, 
bedrijvenploegenachtervolging
Schaatsscholen
Trainen voor een gezamenlijk doel zoals de Weis-
sensee
Kwaliteit is key: goede horeca, WIFI, ruimtes waar 
ouders kunnen werken, fitness  
Busvervoer naar de baan (speciaal voor  kinderen)
Activiteiten kunstijsverenigingen

PARTNERSHIPS
Biedt merken combinatie van zichtbaarheid en 
mogelijkheden voor activatie van producten en 
diensten. Zij voegen vanuit hun kracht waarde toe 
aan de banen (plaatsen bijvoorbeeld schermen 
waarop schaatsers hun rondetijden kunnen zien)
Samenwerking met o.a. exploitanten kunstijsbanen 
en onderwijsinstellingen

COMMUNITY
Platform is Schaatsen.nl
Banen krijgen keurmerk Schaatsen.nl als ze aan de 
criteria voldoen en positief gewaardeerd worden 
door klanten
Banen vormen dé ontmoetingsplaats in de regio en 
het centrum van een diversiteit aan activiteiten
Faciliteren van de lokale community door on- en 
offline te verbinden

•

•

•

•

•

•

• 



WINTERPODIA

RONDREIZENDE 
WEDSTRIJDBAAN
‘DE PARADE’

•

•

•

•

•

•

• 

ACHTERGROND
Multidisciplinaire topsport op zichtbare locaties 
Beyond skating
Meer lef tonen: durf vreemd te gaan
Potentieel concept om te exporteren naar het 
buitenland (op mooie locaties in bijvoorbeeld 
Wenen, Parijs en New York)

DOELGROEP
Breed publiek; spreekt met name ook mensen aan 
die niet zo snel naar schaatsen gaan kijken. 
Elke dag vol stadion

SITUERING
Aansprekende en bereikbare locaties zoals het 
Olympisch stadion, de Coolsingel en de Dam
Lage frequentie waardoor het bijzonder blijft. 
Geschikt om bijvoorbeeld één keer in de vier jaar 
rondom de Olympische Spelen te laten plaatsvin-
den (en alleen bij financiële haalbaarheid).

SCHAATSEN
Multidisciplinair: langebaan, shorttrack, 
kunstrijden etc.
Professioneel schaatsen: strijd tussen helden

ACTIVITEITEN & FACILITEITEN
Zelf sporten, samen zijn, topsport kijken
24 uur per dag programmering: ideale combinatie 
tussen sport en entertainment (alles van de hoog-
ste kwaliteit)

PARTNERSHIPS
Podium voor zichtbaarheid en activatie van natio-
nale merken
Support met grote marketingcampagne
Groot business event

COMMUNITY
Platform is Schaatsen.nl
Faciliteren van de lokale community door on- en 
offline te verbinden
Community kiest eigen topteam dat meedoet op 
de parade



WINTERPODIA

STATE OF THE ART
IJSSPORTTEMPEL

‘CARRÉ’

•

•

•

•

•

•

• 

ACHTERGROND
Het nieuwe multifunctionele toptheater voor 
ijssporten in Nederland
Het podium voor de topteams en Nationale Selec-
ties met de beste faciliteiten

DOELGROEP
(Inter)nationaal schaatspubliek
(Potentiële) topschaatsers 

SITUERING
(Inter)nationaal speelveld
Goed bereikbare locatie in het land

SCHAATSEN
Multidisciplinair: paar keer per jaar topwedstrijden 
in alle disciplines (EK, WK en Grand Prix)
Professioneel schaatsen: thuisbasis 4-6 topteams 
met 24-48 professionals

ACTIVITEITEN & FACILITEITEN
Alles rondom topsport is aanwezig in samenwer-
king met merken gespecialiseerd in bijvoorbeeld 
innovatie en techniek
Onbeperkte trainingsfaciliteiten
Hoogwaardige medische en wetenschappelijke 
begeleiding en opleiding (campusvorming)
Allerbeste faciliteiten op het gebied van licht, 
fitness, muziek en horeca
Unieke merchandising van topontwerpers

PARTNERSHIPS
Het podium om uit te pakken als groot merk en 
van relevantie te zijn voor de doelgroep. Skyboxen 
voor toprelaties, boarding, merchandising, klanten-
acties. Rondom teams: zichtbaarheid, reclame-
campagnes
Samenwerking met o.a. exploitant kunstijsbaan en 
kennis- en onderwijsinstellingen

COMMUNITY
Platform is Schaatsen.nl
Faciliteren van de lokale community door on- en 
offline te verbinden.



WINTERPODIA

‘CIRQUE DU SOLEIL’

INTERNATIONALE
CIRCUIT 

ACHTERGROND
Realiseren van een belevingsvol internationaal 
schaatscircuit door:
Exporteren van onze podium concepten: inbren-
gen sportieve know how, beleving, community 
denken
Verkrijgen van internationale rechten
Realiseren van een  aantrekkelijke en herkenbare 
internationale kalender 

DOELGROEP
Topsporters en schaatsliefhebbers uit vele landen

SITUERING
Internationaal speelveld

SCHAATSEN
Sterke internationale competitie van 
hoogste niveau

ACTIVITEITEN & FACILITEITEN
Zie podium concepten 
Strakke regie en conceptbewaking

PARTNERSHIPS
Voor merken internationale (h)erkenning en 
toegang tot internationale business
Samenwerking met o.a. ISU en andere landen

COMMUNITY 
Platform Schaatsen.nl
Faciliteren van de lokale community door on- en 
offline te verbinden

OPZET INTERNATIONALE KALENDER 
(GERICHT OP LANGEBAAN)

Herkenbaarheid is cruciaal. Jaarlijks dezelfde 
opzet met drie blokken: Grand Prix (incl. finale), 
titeltoernooien sprint en allround en titeltoernooi 
afstanden 

World Cups transformeren tot 4/5 klassiekers per 
jaar met alle afstanden (‘Grand Prix Canada’, 
‘Grand Prix China’ etc.)

Multidisciplinair: tussen twee  Olympische Spelen 
de Schaatsspelen met WK afstanden langebaan, 
WK shorttrack en WK kunstrijden (‘ISU familie 
bijeen’)

Bij Grand Prix ruimte voor zowel merkentenue als 
landentenue. Bij titeltoernooien alleen landentenue. 
Logische opbouw NK’s en selectiewedstrijden 
passend bij internationale kalender (o.a. voor blok 
Grand Prix een openingswedstrijd met trials en 
geen NK).

Schaatsseizoen is vroeger afgelopen: eind februa-
ri/hooguit begin maart

•

•

•

•

•

•

•

•

 



INLINE SKATEN
‘HET STRAATTONEEL’

ZOMERPODIA

ACHTERGROND
De schaatsbeweging in de zomer
Sportief vervoersmiddel

DOELGROEP
Jong en oud dat graag op eigen gekozen tijdstip-
pen en locaties (buiten) actief wil zijn
Schaatsers die zich in de zomer willen voorbereiden 
op winterseizoen 
Scholen

SITUERING
Lokaal speelveld
Kan overal en op elk gewenst tijdstip

SCHAATSEN
Multidisciplinair: wisselwerking tussen inline-skaten 
en andere schaatsdisciplines
Professioneel: Nationale selectie en hosting interna-
tionale toernooien
Inline-skaten als wereldsport

ACTIVITEITEN & FACILITEITEN
‘Skatetijd’ als zomerse variant van IJSTIJD (met 
skateparcoursen in dorpen en steden)
Faciliteren van zelf georganiseerde groepjes 
middels o.a. tools (GPS, trainingsschema’s) etc.
‘Skate 2 school maand’ en skeelerdiploma voor 
kinderen
Events: nightskate, skateparken, extreme cool 
demonstraties, combinatie toertochten natuurijs en 
inline-skaten
Acties rondom overgang van schaats- naar skate-
seizoen (van ‘winterbanden’ naar ‘zomerbanden’)

PARTNERSHIPS 
Voor merken combinatie van zichtbaarheid en 
activatie in de zomer

COMMUNITY
Platform schaatsen.nl
Faciliteren van community door on- en offline te 
verbinden

•

•

•

•

•

•

•

 



REALISATIE VAN 
DE OLYMPISCHE 
DROOM

RTC’S
junioren en senioren

(multidisciplinair)

NATIONALE 
SELECTIES 

& TOPTEAMS
senioren

(specialisatie)

VERENIGINGEN
0-99 jaar

(multidisciplinair)

BAANSELECTIES
junioren

(multidisciplinair)

INTERNATIONAAL CIRCUIT
CIRQUE DU SOLEIL

INLINE-SKATEN
HET STRAATTONEEL

STATE OF THE ART SCHAATSTEMPEL
CARRÉ

RONDREIZENDE WEDSTRIJDBAAN
DE PARADE

KUNSTIJSBAAN ACCOMMODATIES
HET STREEKTONEEL

NATUURIJS
BONTE AVOND

RTC’S (REGIONALE TALENTEN CENTRA)
• Enkele RTC’s verspreid over het land: talent blijft lokaal
• Het podium voor talentontwikkeling  (circa 11 -23 jaar). 
 Beste talenten uit regio samenbrengen en opleiden conform  
 centrale visie
• Tevens ruimte voor senioren die (in potentie) behoren tot   
 internationale wereldtop en niet in topteams zijn opgenomen
• Goede faciliteiten en begeleiding waaronder een full time   
 coach die expertise deelt met banen en verenigingen in 
 de regio
• Afstemming tussen sport en onderwijs (campusvorming)
• RTC’s zijn van dusdanig niveau dat ze gaan concurreren met  
 topteams
• Uiteindelijk soepele overgang naar topteams

TOPTEAMS (INZOOMEND OP LANGEBAAN)
• 4-6 teams en per team 4-8 leden (ruimte voor 24-36   
 topschaatsers)
• Voldoen aan diverse sportieve criteria gericht op het waar  
 borgen van hoogste kwaliteit sporters, sporttechnische en   
 (para) medische begeleiding en faciliteiten
• Rijders krijgen op basis van (internationale) prestaties   
 punten; team heeft minimum totaal aantal punten nodig
• Balans tussen bundeling en spreiding kwaliteit: per team   
 minimum en maximum aantal specialisten per afstand bij   
 elkaar. 500 m: min. 2 en max. 3 specialisten, 1000m, 1500m,  
 3, 5 en 10 km: min. 3 en max. 5 specialisten, allround: min. 2  
 en max. 3 specialisten. 
• Minimaal modaal inkomen voor schaatsers
• Bovenop minimum aantal teamleden ruimte voor 
 buitenlandse rijder(s) 

LEREN SCHAATSEN

LEREN TRAINEN

TRAIN TRAINEN

TRAIN RACEN

TRAINEN VOOR TOP



High end klantenreis naar grote toernooien (B-to-B), 
boarding en zichtbaarheid, inzet KPN ITV, Tweede 
Scherm, Schaatsen.nl app. Kansen voor reclame-
campagnes met toppers, winacties voor klanten, 
social activatie.

INTERNATIONAAL CIRCUIT
CIRQUE DU SOLEIL

KPN Junior Schaatsclub, clinics, boarding en zicht-
baarheid, skatediploma’s, samplen van gadgets, 
naamsverbinding aan wedstrijden, foto’s op locatie.

INLINE-SKATE
HET STRAATTONEEL

sponsoring topteam,State of the art voorzieningen op 
ICT en Telecomgebied, Skybox/partybox voor toprela-
ties, KPN Clubhuis, Beleving en interactie met het 
publiek, Klantenacties, boarding en zichtbaarheid, 
hospitality, social activatie.

STATE OF THE ART SCHAATSTEMPEL
CARRÉ

Inzet KPN Clubhuis (met optredens, handtekeningen-
sessies met schaatsers, productpromotie, KPN Junior 
Schaatsclub, clinics, WIFI, klanten uitnodigen voor 
loyalty, retentie en acquisitiekansen, social activatie.

RONDREIZENDE WEDSTRIJDBAAN
DE PARADE

WIFI op alle 400 meter banen, grote LED schermen 
langs de baan voor het bijhouden van rondetijden, 
Bedrijvenploegenachtervolging, Clinics met medewer-
kers en klanten met schaatstoppers, samplingmogelijk-
heden, advertentie/boardingmogelijkheden, social 
activatie.

KUNSTIJSBAAN ACCOMMODATIES
HET STREEKTONEEL

lokale activatie naar de KPN Winkels (acties van de 
winkels naar de ijsbaan en vice versa), KPN Junior 
Schaatsclub met Barbara de Loor op alle locaties, 
klantendiners in de horeca, samplen van gadgets, 
overhandigen diploma’s voor kinderen en acquisitie 
klanten op sympathieke wijze, Gratis KPN WIFI op 
ijsbaantjes, lokale klanten uitnodigen.

LOKALE IJSTIJDBAANTJES 
ZEEPKIST OP DE MARKT

samplen van KPN gadgets als ijskrabbers, Wilhelmut-
sen en Slimme Handschoenen, KPN Oplaadpunten en 
Toertochtdiploma’s, Foto’s op locatie, boarding, 
ondersteunende materialen voor natuurijsverenigingen 
(routeaanduidingen, afzetlinten, stempelposten e.d.)

NATUURIJS
BONTE AVOND

DUURZAME COMMERCIËLE PARTNERSHIPS

MOGELIJKHEDEN VOOR EEN BEDRIJF ALS KPN 
(Voorbeelden Fictief, Alleen Ter Illustratie)

SPONSORING
TYPEN COMMERCIËLE PARTNERSHIPS

1. Duurzame partnerships
•  Commitment aan alle/meerdere podia incl. een topteam/RTC
•  Bijdrage aan de ontwikkeling van de sport op basis van hun specifieke merkwaarden en  
  competenties
•  Investeert zowel in financieel als sociaal kapitaal
•  4- 6 grote merken voor minimaal 4 jaar

2. Podium partnerships
•  Commitment  aan één of meerdere podia

3. Supplier partnerships
•  Langdurig commitment

 
IJSTIJD!



BESTUURSMODEL EN MINDSHIFTS 

Co-creatie tussen KNSB, leden incl. Atletenvereniging en partners waaronder 
merken, media en kunstijsbanen
Creëren van een sterke commerciële organisatie is cruciaal. Kenmerken hiervan:
Slagvaardig, know how en creativiteit
 Voert redactie & regie op alle podia rondom commerciële zaken
 Richt zich o.a. op aangaan en beheer van partnerships, onderhandeling media, 
 schaatscommunity, exploitatie rechten, hospitality, ontwikkeling en innovatie.

BESTUURSMODEL 
•

•
•
 -
 -
 

MINDSHIFTS
Van schaatsen naar de schaatsbeweging
Van afzonderlijke disciplines naar multidisciplinair
Van winter naar year around
Van transactie naar relatie
Van top- óf breedtesport naar top- én breedtesport met commercie als 
belangrijke verbindende schakel
Van structuur naar het beste uit elkaar halen
Van hokjes denken naar interactief co-creëren en samenwerken: 
van betekenis zijn voor elkaar

•
•
•
•
•

•
•

4 VERVOLGSTAPPEN

COMMERCIËLE PROPOSITIE
• ACTIE
 Op basis van de ontwikkelde visie voor (potentiele) partners een concept 
 commerciële propositie uitwerken rondom: 
 -  Sponsoring en media
 -  De nationale en internationale podia
 Tevens voorstel voor fasering en organisatie om van de oude naar 
 de nieuwe situatie te komen
• DO-TEAM 
 O.a. experts uit het dreamteam in opdracht van de KNSB
• TIMING
 Medio zomer 2013 gereed

1 BELEVINGSPLANNEN PER PODIUM
• ACTIE
 Op basis van de ontwikkelde visie het concretiseren van de 7 podia
• DO-TEAM
 O.a. experts uit het dreamteam in opdracht van de KNSB
• TIMING
 Medio zomer 2013 gereed

BESTUURSMODEL
• ACTIE
 Op basis van de ontwikkelde visie en ‘De KNSB op weg naar 2020’ een 
 bestuursmodel ontwerpen dat hier naadloos op aansluit en de plannen kan faciliteren. 
• DO-TEAM
 Deze actie wordt geïntegreerd in het project rondom de lopende evaluatie van het 
 bestuursmodel van de KNSB. In mei vinden hiervoor ronde tafel sessies plaats met 
 expertgroepen rondom verschillende thema’s. 
 Het kernteam ‘bemant’ de tafel topsport en commercie.  
• TIMING
 Aansluiting bij planning evaluatie bestuursmodel 
 (medio zomer 2013 volgende stap gezet). 
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SPORTIEF INHOUDELIJK
• ACTIE
 Op basis van de ontwikkelde visie nadere uitwerking maken van:
 -  Ontwikkeltraject schaatsers inclusief opzet en uitrol RTC’s
 -  Sportieve criteria rondom topteams (samenstelling, puntensysteem etc.)
 -  (Inter)nationale wedstrijdkalender
• DO-TEAM
 O.a. experts uit het dreamteam in opdracht van de KNSB
• TIMING
 Medio zomer 2013 gereed
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