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Leden van SSV Eemland



1. De ambities van SSV Eemland

SSV Eemland heeft voor de periode 2013 – 2018 een aantal belangrijke ambities uitgestippeld, die u – nader uitgewerkt –
terug vindt in dit toekomstplan.

VerderVerderVerderVerder ontwikkelenontwikkelenontwikkelenontwikkelen vanvanvanvan dededede disciplinesdisciplinesdisciplinesdisciplines //// trainingsgroepentrainingsgroepentrainingsgroepentrainingsgroepen
We willen de verschillende disciplines van de schaatsbeweging die in onze vereniging worden beoefend verder ontwikkelen.
We denken dan aan jeugd, junioren, wedstrijd, recreanten, marathon, skeeleren.
Jeugd: Voortzetten van de huidige lijn – zorgen voor een stabiele groep – aandacht voor doorstroming
Junioren: Organiseren als schaatsgroep – aandacht voor binding aan de vereniging – begeleiding doorstroming
Recreanten: Betrekken bij de vereniging – beter informeren – mogelijkheden tot participatie vergroten
Wedstrijd: Versterken trainerscapaciteit – bredere inzet in verenigingsbrede activiteiten – faciliteren variëteit in groep
Marathon: Meer aandacht als specifieke discipline – uitbreiden aanbod
Skeeleren: Uitbouwen van de skeelersectie – verbreden van deelname in vereniging – aandacht als discipline

BevorderenBevorderenBevorderenBevorderen vanvanvanvan doorstromingdoorstromingdoorstromingdoorstroming enenenen dededede doorlopendedoorlopendedoorlopendedoorlopende leerlijnleerlijnleerlijnleerlijn
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BevorderenBevorderenBevorderenBevorderen vanvanvanvan doorstromingdoorstromingdoorstromingdoorstroming enenenen dededede doorlopendedoorlopendedoorlopendedoorlopende leerlijnleerlijnleerlijnleerlijn
We streven naar een soepele en maximale doorstroming van schaatsers door de leeftijdscategorieën en de schaatsdisciplines
zoals zij dat wensen. We willen consistente en herkenbare manier van schaatsbegeleiding ontwikkelen en willen daarmee ook
rijders binden, zeker op momenten in hun schaatscarrière dat alternatieven lonken (andere sporten, studie, etc.)

VersterkenVersterkenVersterkenVersterken vanvanvanvan hethethethet verenigingsgevoelverenigingsgevoelverenigingsgevoelverenigingsgevoel
We zien veel betrokkenheid bij onze vereniging, en zien daarin een goede basis om verder uit te bouwen. Dat zullen we doen
door verenigingsbrede activiteiten te stimuleren en aanacht te besteden aan de interne communicatie.

VergrotenVergrotenVergrotenVergroten vanvanvanvan dededede herkenbaarheidherkenbaarheidherkenbaarheidherkenbaarheid vanvanvanvan onzeonzeonzeonze verenigingverenigingverenigingvereniging
Onze betrokkenheid bij de regionale / lokale gemeenschap is groot maar onze herkenbaarheid kan beter. Dat raakt
onderwerpen als instroom en uitstroom, de relatie met stakeholders, sponsoren, externe communicatie en publiciteit over onze
vereniging. We willen dat weloverwogen over het voetlicht brengen en er ook voor zorgen dat onze inspanningen worden
gewaardeerd.
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III
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2. Verenigingsgevoel

Wij zijn gepassioneerde liefhebbers van de schaatsbeweging, zowel op het ijs als op de weg. Dat brengt ons bij elkaar, ons
verenigingsgevoel houdt ons bij elkaar. Dat verenigingsgevoel inspireert ons om samen te sporten, samen te trainen en samen
wedstrijden te rijden. Wij willen een vereniging zijn die verschillende soorten sporters de mogelijkheid biedt om hun hobby te
beoefenen: jonge sporter, oudere sporters, fanatieke sporters en recreatieve sporters, sporters die voor bijzondere schaats-
en skeelerdisciplines kiezen. Wij richten ons daarbij op de Regio Eemland, in het bijzonder Soest, Soesterberg, Baarn,
Bunschoten-Spakenburg. We zijn een vier-seizoenen-vereniging, die in elk seizoen aanbod heeft verbonden met de schaats-
en skeelerdiscipline. Wij vinden het belangrijk om het verenigingsgevoel te stimuleren. Niet alleen vanwege de
saamhorigheid, maar ook vanwege het feit dat ons brede aanbod een groot beslag legt op ons organisatievermogen: veel
vrijwilligers maken het mogelijk om de sport te kunnen beoefenen, en daar is intensieve trainersbegeleiding bij nodig. Ouders
van onze jeugdleden en junioren helpen ons met grote regelmaat om wedstrijden te organiseren en raken soms zelf ook
verslingerd aan de sport en worden ook lid. Daar ligt de basis voor het versterken van het verenigingsgevoel.

In de komende periode gaan we daarom veel aandacht besteden aan het verenigingsgevoel van SSV Eemland:
1. We willen succesvolle activiteiten die binnen onderdelen van onze vereniging zijn ontstaan clubbreed gaan organiseren.

Denk daarbij aan de Schaatsfamiliedag die bij onze jeugdafdeling is ontstaan. De eerste verbreding van het evenement in
2012 smaakt naar meer voor de komende jaren. En dat geldt ook voor de Barre Baarntocht, ons jaarlijksAmbitie 
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2012 smaakt naar meer voor de komende jaren. En dat geldt ook voor de Barre Baarntocht, ons jaarlijks
skeelerevenement in de zomer en andere evenementen (nieuwjaarsborrel, seizoensfeesten, etc.).

2. We willen de onderlinge betrokkenheid tussen de disciplines en trainingsgroepen in onze vereniging versterken door
zichtbaarder te maken welke evenementen en activiteiten in/door de verschillende disciplines en trainingsgroepen plaats
vinden. We gaan dat doen door een jaarkalender te maken waarin alle activiteiten van de vereniging zichtbaar zijn. Ook
zullen we moeite doen om de betrokkenheid van trainers en begeleiders bij de verschillende evenementen en activiteiten
in de afdelingen verder te versterken.

3. We zullen de aandacht voor vrijwilligers, betrokken ouders van jeugd en junioren versterken. Bij hen ligt een belangrijke
basis voor ons organisatievermogen en dat willen we koesteren. We willen hen niet alleen bedanken maar hen ook iets
bieden voor blijvende betrokkenheid bij onze vereniging.

4. Voor een vereniging is een plek om samen te komen van groot belang. Wij prijzen ons gelukkig met onze aanwezigheid
op de atletiek accommodatie Pijnenburg. We willen dat koesteren en de samenwerking met de verenigingen die
medegebruik hebben versterken.

Om de beweging te maken naar onze ambities zullen we in de komende twee jaar de volgende initiatieven ontplooien:
We gaan een jaarkalender instellen op onze website waarop eenieder alle afdelingen binnen onze verenigingen kan volgen
Evenementen als de Schaatsfamiliedag zetten we clubbreed is. We zullen ook de jaarlijkse jeugdsponsor-actie clubbreed
maken in de vorm van bijvoorbeeld een SSVE-sponsorl sportactiviteit. We gaan verder met het ontplooien van activiteiten
voor het betrekken van vrijwilligers en ouders.
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3. Doorlopende leerlijn en trainersgroep

Zoals gezegd zijn we er voor liefhebbers van de schaats- en skeelerbeweging in allerlei soorten, maten, leeftijden. We
hechten er wel aan dat de schaatser tijdens zijn ‘carrière’ bij onze vereniging een verantwoorde en consistente vorm van
begeleiding krijgt. Dat vraagt een aantal zaken van ons als vereniging. In de eerste plaats willen we zorgen voor goede
trainers en begeleiders. Zij dragen hun kennis en ervaring over aan leden, en we moeten er met hen voor zorgen dat deze
kennis goed en actueel is. In de tweede plaats moeten we ervoor zorgen dat de trainers en begeleiders een zoveel mogelijk
consistente manier van trainen ontwikkelen. We willen voorkomen dat ‘de bocht‘ op drie verschillende manieren wordt
uitgelegd waardoor onzekerheid ontstaat bij met name jeugd- en juniorleden. En in de derde plaats moeten we ervoor zorgen
dat we de overgangen van verschillende schaatsgroepen en afdelingen goed begeleiden: van de jeugd naar de junioren, van
de junioren naar een wedstrijdgroep, van recreatief schaatsen naar een wedstrijdgroep, van recreatief schaatsen naar een
marathongroep, etc. We vinden het ook belangrijk dat leden op de hoogte zijn van de ‘doorlopende leerlijn’ in onze
vereniging. We zijn van mening dat een hoofdtrainer die zich als eigenaar van deze doorlopende leerlijn opwerpt en de
kwaliteit van de begeleiding van alle groepen tot zijn of haar verantwoordelijkheid rekent geweldig zou bijdragen aan het
succes ervan. Over een hoofdtrainer beschikken wij momenteel niet.

In de komende periode maken we hier een gezamenlijk project van voor onze trainersgroep en andere betrokken bij de
technische kant van onze vereniging: In 2018 beschikken we over en werken we volgens een doorlopende leerlijn voor SSV
Eemland. In analogie met het Schaatsvaardigheidsplan van de jeugdafdeling hebben we een goed beeld van de vereisten en
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technische kant van onze vereniging: In 2018 beschikken we over en werken we volgens een doorlopende leerlijn voor SSV
Eemland. In analogie met het Schaatsvaardigheidsplan van de jeugdafdeling hebben we een goed beeld van de vereisten en
vaardigheden van de verschillende groepen en kunnen we onze leden informeren over de overgang van de ene schaatsgroep
naar een andere. In 2018 verloopt de overgang van rijders van de ene groep naar een andere groep soepel en goed
geïnformeerd. In 2018 hebben we een jaarlijks kennisprogramma voor de trainers waarbij ze worden bijgepraat en elkaar
onderling bijpraten over schaats en skeelertechniek. Ook de deelname van jeugdschaatsbegeleiders daarbij vinden we van
belang. In 2018 maken we af en toe gebruik van roulering: trainers lopen mee met elkaars trainingen om bekend te raken met
elkaars trainingsmethoden en ook kennis te maken met rijders uit andere groepen die zullen overstappen naar andere
groepen. Ambitie is dat elke wedstrijdrijder wordt gecoacht tijdens een wedstrijd. Onze trainers beschikken over de kennis om
de groepen die zij begeleiden op een goede manier schaatsvaardigheid over te dragen.

In de komende twee jaar ontwikkelen met de trainers een programma om de volgende zaken te realiseren:
•Schaatsvaardigheidplan invoeren bij de junioren (verkennen mogelijkheden skeelervaardigheden)
•Programma voor kennis uitwisseling van trainers en begeleiders (bijvoorbeeld techniek avonden en op ijs en asfalt)
•Actief blijven werven van een hoofdtrainer
•Actualiseren en standaardiseren van de trainersvergoedingen in de zin van een gewaardeerde vrijwilligersvergoeding
•Samenwerking met looptraining verder uitbouwen
•Pogen om bij te dragen aan extra trainingskampen
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4. Jeugdschaatsen

De jeugd heeft de toekomst. De basis van onze vereniging ligt ook bij de kinderen die bij ons leren schaatsen en waarvan een
deel blijvend enthousiast lid blijft om zich in de sport verder te bekwamen en daaraan plezier te beleven. Het is belangrijk dat
die basis goed is en we prijzen ons gelukkig dat we een goede jeugdafdeling hebben georganiseerd. We hebben een
enthousiaste groep jeugdbegeleiders en ook daarin is steeds nieuwe aanwas. Aandachtspunt daarbij is dat we er ook moeten
zorgen dat nieuwe jeugdbegeleiders bekend raken/zijn met schaatsvaardigheid. Het Schaatsvaardigheidsplan beidt
daarvoor een prima basis. Aandachtspunt is verder dat we de omvang van de groep jeugdschaatsers bewaken om de
voorzieningen die we hen aanbieden (vervoer per bus, organisatie van jeugdclubkampioenschappen, etc.) kunnen blijven
betalen. We leren steeds hoe zelfredzaam onze jeugdleden zijn. Vooral de kinderen uit de oudere jaargangen (10 -13 jaar)
zijn bereid en in staat om een bijdrage te leveren aan de organisatie van evenementen, sponsoring en ledenwerving. Dat
enthousiasme willen we meer benutten. Ouders van jeugdleden met affiniteit voor schaatsen en skeeleren zijn voor ons een
bron gebleken voor het recruteren van jeugdbegeleiders en trainers; daar zullen we aandacht aan blijven besteden.

De jeugdafdeling is een sterke afdeling die we in de komende jaren nog verder willen versterken:
1. We streven naar een stabiele omvang van het aantal jeugdschaatsers van 80 – 100 jeugdleden. Dat geeft voldoende

financiële basis om de voorzieningen die het jeugdschaatsen aantrekkelijk en toegankelijk maken blijvend te kunnen
betalenAmbitie 
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betalen
2. Het jeugdschaatsen is lange tijd vooral gericht geweest op de gemeente Soest. In 2018 willen we een groter aantal

jeugdleden hebben uit de andere gemeenten in onze regio dan Soest. Dat betekent dat we ook zichtbaarder moeten
worden in die gemeenten en dat kan in de vorm van een ambassadeur per gemeente, die lokaal reclame maakt voor ons
jeugdschaatsen.

3. In 2018 hebben we voor de jeugd een zomeractiviteit ontwikkeld bijvoorbeeld in de vorm van een zomer jeugdkamp.
4. In de overgang van jeugdschaatsen naar juniorenschaatsen verliezen we soms een aanzienlijk aantal leden. In 2018

hebben we een goed overgangsplan om ervoor te zorgen dat we geen jeugdleden verliezen omwille van onbekendheid
met de mogelijkheden van het schaatsen na het jeugdschaatsen

5. Blijven benutten van het Schaatsvaardigheidplan dat binnen SSV Eemland is ontwikkeld en houvast geeft aan
jeugdschaatsbegeleiders en ook een bijdrage levert aan een soepeler overgang van jeugd naar junioren. Overweging is
aan te sluiten bij het Schaatsvaardigheidsbewijs van de KNSB.

In de komende twee jaar zullen tegen het licht van bovenstaande ambities de volgende activiteiten gaan doen. We breiden
het bestaande wervingsprogramma voor de jeugd verder uit. We wijzen ambassadeurs aan in de gemeenten die contacten
onderhouden met de lokale ijsbanen, scholen en gemeenten om manier te vinden om leden te werven. Ook het werven van
leden door jeugdleden (en hun ouders) onder familie en in werkkringen willen we verder benutten. Ook de inzet van een
Facebook pagina daarbij gaan we onderzoeken. In komend jaar verkennen we de mogelijkheid en haalbaarheid van en
jeugd zomerkamp in de zomer van 2014.
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5. Juniorenschaatsen

Het juniorenschaatsen in onze vereniging bevindt zich tussen wal en schip. De leeftijdscategorie juniorenschaatsen is een
kwetsbare groep gebleken. We zien hier jaarlijks een grote uitstroom, die we niet of onvoldoende in het vizier hebben. We
beschikken over gepassioneerde trainers die zeer veel investeren in deze groep die er is/blijft komen/enthousiast is. We
hebben geen adequaat antwoord als junioren na het doorlopen van deze groep onze vereniging verlaten. De uitdaging is om
binding en verbinding te houden, ook met rijders die deel uit gaan maken van een C-selectie of baanselectie. Juist in deze
groep worden de keuzes gemaakt voor het vervolg van de schaatscarrière, en ook vervolg disciplines (marathon, wedstrijd,
recreanten, shorttrack). Het is een uitdaging om hen hierbij goed te begeleiden.

Ten aanzien van de leeftijdscategorie junioren hebben we de volgende ambities:
In 2018 is de leeftijdscategorie ‘junioren’ binnen de vereniging een herkenbare trainingsgroep, waarop we activiteiten
hebben georganiseerd vergelijkbaar met andere trainingsgroepen (verslagen, infovoorziening, ledenwerving etc.). We willen
deze groep als een schaats- en skeelergroep benaderen en organiseren. In 2018 hebben we dat georganiseerd en kunnen
we hen begeleiden bij de keuzes in hun schaatscarrière.

Ambitie 
2018
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In het komende seizoen gaan we een plan maken hoe wij de junioren groep willen binden en verbinden aan onze vereniging
en hoe wij ons rondom die trainingsgroep willen organiseren. We hebben daartoe al verschillende ideeën kunnen
inventariseren uit onze vereniging (bijvoorbeeld het creëren van een extra groep tussen jeugd en wedstrijdgroep, benoemen
van een ‘junioren manager’ (actieve ouder die junioren als groep benadert en begeleidt), uitnodiging voor trainingen in
groepen van volgend jaar, etc.)

Plannen 
2013 - 2015



6. Recreatief schaatsen

Een belangrijk deel van onze leden rijdt geen wedstrijden. Schaatsen is geen wedstrijdsport voor hen maar een bezigheid om
gezond te bewegen in een aansprekende vorm en met aansprekende mensen. Wij vinden dat wij deze rijders met hetzelfde
kwaliteitsbesef en inzet willen begeleiden als wedstrijdrijders, met erkenning en respect voor hun wijze van sportbeoefening.
De recreantengroep hebben wij nog niet als een afdeling georganiseerd. Veel rijders rijden verspreid over trainingsuren in de
week of zijn te gast bij andere groepen. Ondanks het feit dat de recreanten geen wedstrijdrijders zijn, zijn sommigen wel
geïnteresseerd in het af en toe rijden van een wedstrijd, bijvoorbeeld een ploegenachtervolging of een marathon in het kader
van de samenwerkende verenigingen. Bovendien zijn er recreanten die – soms ook op latere leeftijd – nog de stap willen
maken naar bijvoorbeeld het rijden van een marathonwedstrijd in de marathoncompetitie op zondagavond. Dat zouden we
als vereniging vooral willen stimuleren.

In de komende periode gaan we daarom aandacht besteden aan de vorming en het betrekken van recreanten bij de
vereniging. In 2018 hebben we een herkenbare recreantengroep die goed geïnformeerd is over de activiteiten in de andere
afdelingen van de vereniging en de mogelijkheden om af en toe wedstrijden te rijden dan wel door te stromen naar andere
afdelingen als zij daartoe interesse hebben

Ambitie 
2018
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Een eerste activiteit die we willen doen de komende periode is het beter informeren van de rijders uit de recreantengroep over
deelname aan clubbrede verenigingsactiviteiten zoals de schaatsfamiliedag, wedstrijden in het samenwerkingsverband van
verenigingen. Om de drempel naar schaatsen in wedstrijdverband te verkleinen zullen we met nadenken over mogelijkheden
om recreatieve rijders laagdrempelig bij wedstrijden te betrekken (bijvoorbeeld een daglicentie)
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7. Langebaan en wedstrijdschaatsen
SSV Eemland beschikt over een enthousiaste en gemotiveerde langebaan en wedstrijdgroep. Het is een hechte groep rijders
die in hoge mate zelf mee-organiseren aan hun jaarlijkse programma. Moderne communicatiemiddelen zetten zij zelf in om
elkaar te informeren. Trainingskampen organiseren en financieren zij zelf. Rijders uit de groep geven aan dat we daarin nog
wel een slag kunnen maken: betere jaarplanning, afspraken, etc. Ze willen daar zelf ook een ondernemende rol in vervullen.
En dat is ook nodig want we kampen met een beperkte hoeveelheid trainerscapaciteit. De twee enthousiaste trainers van de
wedstrijdgroep zouden graag een derde trainer verwelkomen en de komst van een hoofdtrainer voor de vereniging zou ook
een stevige stimulans kunnen zijn. Er vindt jaarlijks een ruime doorstroming plaats vanuit met name junioren. Binnen deze groep
is er ruimte voor verschillende mate van prestatiegerichtheid. Voor sommigen is het echt alleen een hobby, maar anderen
willen zich serieus testen om er ‘het beste uit te halen’. De wedstrijdgroep is de laatste tijd zichtbaarder geworden voor de
rest van de vereniging, in het bijzonder de jeugd. Dat vinden we belangrijk omdat ze ook als voorbeeld kunnen dienen voor
junioren en jeugd om te zien dat er na de jeugdafdeling ook nog een interessante schaatscarrière in het verschiet ligt binnen
de vereniging. Verder zijn we er trots op wanneer rijders van onze vereniging goed doorstromen door de leeftijdscategorieën
en via onze wedstrijdgroep de stap maken naar regionale en zelfs landelijke selecties. Wij – en dan met name de trainers van
de wedstrijdgroep – zullen er alles aan doen om dat te bevorderen.

In de komende jaren bouwt de wedstrijdgroep voort op de goede ingeslagen weg en heeft daarbij de volgende ambities:
1. In 2018 is de trainerscapaciteit toereikend en is er een hoofdtrainer de lijntjes helpt uitstippelen voor de groepAmbitie 
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1. In 2018 is de trainerscapaciteit toereikend en is er een hoofdtrainer de lijntjes helpt uitstippelen voor de groep
2. Die lijntjes krijgen vorm in een jaarplan voor de trainersgroep waarin ook ruimte is voor afgestemd trainingsaanbod voor

subgroepen met verschillende prestatiegerichtheid. De rijders staan zelf aan de basis van dat plan en worden daarbij
ondersteund door de trainers en de hoofdtrainer (en eventueel ook experts op dat gebied)

3. In 2018 maken van dat plan ook activiteiten deel uit, die nu vooral op incidentele basis worden gedaan zoals shorttrack
trainingen, skeelerclinics van skeelerexpert

4. Rijders van de wedstrijdgroep zijn van tijd tot tijd betrokken bij trainingen, activiteiten en evenementen van andere
afdelingen (denk aan jeugd, junioren, recreanten, etc.)

5. Rijders van de wedstrijdgroep voorzien voor een deel van hun financiering van extra activiteiten door zelf actief sponsors
te vinden – in overleg met sponsorcommissie.

6. Rijders en trainers van de wedstrijdgroep beijveren zich actief voor een gezonde doorstroming naar hun groep door van
tijd tot tijd talentvolle junioren uit te nodigen om met hen mee te trainen.

De wedstrijdgroep zet komende twee jaar actief in op het werven van een aanvullende trainer en zo mogelijk een
hoofdtrainer. Verder gaat zij in seizoen 2013/2014 een jaarplan maken training en wedstrijden. Er zal contact worden
gezocht met de shorttrack sectie van SVU om af te stemmen over deelname aan shorttrack trainingen en de mogelijkheid
wordt onderzocht om een jaarlijks terugkerende skeelerclinic met een skeelercoryfee te organiseren. Er is bij de deelnemers
van de wedstrijdgroep behoefte aan duidelijkheid over verwachtingen met betrekking tot deelname (trainingen én westrijden).
We zullen daar komend jaargangen duidelijkheid in verschaffen.

Ambitie 
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8. Marathonschaatsen

Het marathonschaatsen is de afgelopen jaren gegroeid als een wedstrijdactiviteit voor prestatiegerichte maar recreatieve
schaatsers. Daarnaast hebben we in onze vereniging rijders die de marathon als discipline op hoog niveau beoefenen of
hebben beoefend. Marathon vergt speciale schaatstechniek en lichamelijke voorbereiding. Daarnaast is het wedstrijdelement
echt anders dan in de tijdgemeten varianten van schaatsen. En dat vereist specifieke begeleiding. Daarin kunnen we ons als
vereniging nog versterken. Dan is het belangrijk dat we kennis bundelen op dat terrein en ook rijders bij elkaar brengen die in
deze begeleiding geïnteresseerd zijn.

In 2018 willen we een herkenbare marathon afdeling kennen die rijders op een specifieke manier kan begeleiden die – elk op
hun eigen niveau – participeren in marathonwedstrijden. Ambitie is om in de regionale categorieën C3, C2 en C1, en
landelijke wedstrijden (oa zes banen toermooi) met SSV Eemland rijders vertegenwoordigd te zijn. We kennen dan een
specifiek marathon trainingsprogramma en rijders in onze vereniging zijn op de hoogte om aan dat programma deel te
nemen.

In de komende twee jaar starten we met het uitbreiden van de trainerscapaciteit op gebied van marathonschaatsen en
proberen we op twee avonden in de week een ijstraining aan te bieden die voorbereidt op deelname aan
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proberen we op twee avonden in de week een ijstraining aan te bieden die voorbereidt op deelname aan
marathonwedstrijden. Verder besteden we meer en gerichte aandacht aan de marathonwedstrijd in het kader van de
samenwerkende verenigingen. Ook zullen we onderzoek of we tijdens de clubkampioenschappen (zowel clubbreed als bij de
jeugd) een clubkampioenschap marathon uit te schrijven. Tenslotte zullen we junioren meer interesseren voor deelname aan
de marathoncompetitie op de zondagavond. Daartoe zullen we wel met de baancommissie in contact treden voor gunstiger
starttijdstippen voor de jeugdmarathon
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9. Skeeleren

Skeeleren is ook in onze vereniging bezig aan een opmars. Het is een aantrekkelijk zomers alternatief voor schaatsliefhebbers
en in toenemende mate zijn er rijders die zich vooral willen toeleggen op het skeeleren. In onze vereniging is het skeeleren als
sectie vooral ontstaan bij junioren verder gebracht bij de jeugdafdeling waar het skeeleren wordt gedaan als zomerse
activiteit voor de jeugdschaatsgroep. Bij de jeugdafdeling wordt het skeeleren tevens succesvol ingezet voor ledenwerving
voorafgaande aan het begin van het winterse schaatsseizoen. Verder skeelert onze wedstrijdgroep in de zomer wekelijks op
een skeelerbaan in Zeist. De organisatie van het skeeleren is in ontwikkeling.
Een lang gekoesterde wens binnen de vereniging is het kunnen gebruiken van een eigen skeelerbaan in één van onze
gemeenten. Dat zou ook de gewenste thuisbasis kunnen bieden voor de vereniging. Zover heeft het nog niet kunnen komen.
Als vereniging vinden we het belangrijk dat we eerst bouwen aan een gezonde skeelerafdeling waarin skeelerkennis is
gebundeld, de organisatie steviger in elkaar komt te zitten en zich enthousiaste rijders en talenten aandienen. We kunnen
voorlopig gebruik maken van trainingsfaciliteiten voor de jeugd in Soesterberg en voor wedstrijdrijders in Zeist. We hebben
het vertrouwen dat we met een groeiende skeelersectie in de loop der tijd ook de noodzaak van betere accommodatie
kunnen onderstrepen. Een belangrijk begin daarmee is gemaakt door het aanstellen van onze skeelercoördinator, die zich
toelegt op de organisatie van het skeeleren bij de jeugdafdeling.

In 2018 beschikken we over een afdeling skeeleren, met een trainergroep in opbouw onder leiding van een
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In 2018 beschikken we over een afdeling skeeleren, met een trainergroep in opbouw onder leiding van een
skeelercoördinator. Er is aanbod voor meerdere leeftijdscategorieën. Vanuit SSV Eemland wordt door rijders frequent deel
genomen aan skeelerwedstrijden en de trainers sporen daartoe aan. De skeelercoördinatie beperkt zich niet tot de
jeugdafdeling. Het skeeleren is dan vertegenwoordigd in het bestuur.
Speerpunten voor de skeelerafdeling zijn verder: het werven van skeelerleden, het rekruteren van een vaste groep trainers en
het adopteren van het Schaatsvaardigheidplan voor de skeelerafdeling (KNSB).

In de komende twee jaar richten de inspanningen van de skeelerafdeling zich vooral op het van de grond krijgen van een
goed lopende organisatie bij de jeugd. Bekeken zal worden in hoeverre specifieke trainersdeskundigheid kan worden
betrokken of bijgespijkerd. Komende jaren zullen we de jongere skeeleraars motiveren om ook aan wedstrijden deel te
nemen. Daartoe zullen we informatie op de jaarkalender en de website opnemen. Dat geldt evenzeer voor informatie over
toerskeeleren. We zullen onderzoeken of een skeeleraanbod voor ouders van jeugdige skeeleraars tot een standaard aanbod
van de vereniging kan gaan behoren in 2014.
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10. Informatievoorziening

We hebben het afgelopen jaar een grote sprong gemaakt in de kwaliteit van onze informatievoorziening door middel van een
nieuwe website. Deze nieuwe website is met enthousiasme ontvangen. Niettemin kan de informatievoorziening nog beter en
dat heeft vooral te maken met wat wij op de website en andere informatie hulpmiddelen plaatsen en de snelheid en de
compleetheid waarmee we dat elkaar aanleveren. We vinden het belangrijk dat we de middelen die ons beschikbaar staan
inzetten om verbinding en informatie uitwisseling te organiseren. We kunnen ook laten zien wat we doen in de verschillende
afdelingen en ook de wereld om ons heen krijgt een beter beeld van de initiatieven die we ontplooien. We hebben de ambitie
om beter bekend te staan bij onze stakeholders (de gemeenten waar onze rijders vandaan komen, scholen, ouders, collega
verenigingen, etc).

We hebben een goede startsituatie maar we gaan die de komende jaren verder uitbreiden. In 2018 zijn onze afdelingen
herkenbaar op onze website en zorgen zij er zelf voor dat hun informatie juist en actueel is en dat deze bijdraagt aan het
informeren van bestaande leden en het werven van nieuwe leden. Verslagen van evenementen maken we met regelmaat en
deze komen snel op de website In een jaaragenda op de website is zichtbaar wat welke afdelingen op de planning hebben
staan. Ook bevat de website links naar en informatie over de schaats en skeelersport in het algemeen.
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We starten met het opmaken van een jaaragenda voor het komende seizoen. Tevens zullen we een overzicht maken van de
contactpersonen voor aanlevering van informatie en verslagen vanuit de verschillende afdelingen binnen onze vereniging.
Ook zullen we onderzoeken op welke manier een Facebook pagina – in aanvulling op onze website en in combonatie met
nieuwsbrief, twitter, sms- en whatsapp functionaliteit – kan bijdragen aan de informatievoorziening binnen onze vereniging en
daarbuiten. Verder zien we aanleiding en wens om de informatie-uitwisseling met de baancommissie en de Vechtsebanen te
versterken
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11. Sponsoring en clubkleding

Een vereniging is herkenbaar aan de manier waarop zij zich presenteert. We vinden het belangrijk dat wij als vereniging op
de ijsbaan en elders waar wij onze sport beoefenen herkenbaar zijn. Een aspect van die herkenbaarheid is uniformiteit.
Daarin kunnen we nog wel een stapje maken: clubkleding is komende jaren toe aan vernieuwing, modernisering en meer
eenheid en sommige activiteiten krijgen een omvang dat ook daar mogelijk clubkleding op zijn plaats is (skeeleren, fietsen).
We willen de herkenbaarheid van SSV Eemland vergroten, ook door middel van clubkleding. We willen daarbij verbinding
maken met sponsoring. Sponsoring kunnen we nog beter benutten. We willen daar goed naar kijken, ook vanuit de gedachte
dat het draagvlak voor een schaatsvereniging die moeite heeft om het aantal leden te bestendigen financieel steeds kleiner
wordt. We denken dat het verstandig is om ook afdelingen en trainersgroepen zelf te betrekken in sponsoring. Daarnaast
zullen we centraal in de vereniging actief sponsorbeleid ontwikkelen. We voorzien een intensievere betrokkenheid van
sponsors bij onze evenementen.

In 2018 beschikken we over sponsorbeleid gecombineerd met kledingbeleid. Daarin zijn de spelregels voor sponsoring en
clubkleding verwoord. Ze zijn niet hetzelfde maar wel sterk met elkaar verbonden. Er is een kledingpakket gedefinieerd
waarin voor de belangrijkste clubactiviteiten kleding verkrijgbaar is tegen maakkosten (zonder reclame) en verminderde
kosten (met reclame). Afdelingen kunnen zelf sponsoren werven voor de financiering van activiteiten dan wel kleding in
overleg met de sponsor- en kleding commissie. Zo mobiliseren we een groter netwerk en meer betrokkenheid van rijders bij
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overleg met de sponsor- en kleding commissie. Zo mobiliseren we een groter netwerk en meer betrokkenheid van rijders bij
sponsoring. In 2018 hebben we een ook een centraal sponsorfonds ingericht gevuld op basis van contributie,
sponsoractiviteiten, advertenties, clubacties etc.) van waaruit sponsorgelden beschikbaar kunnen worden gesteld voor
verenigingsbrede activiteiten.

De komende periode willen we – in overleg met huidige kledingcommissie – een kleding- en sponsorcommissie oprichten en
een plan maken en uitvoeren voor het betrekken van sponsors en een wijze van verstrekking van clubkleding die tegemoet
komt aan bovenstaande ambities. We onderzoeken de mogelijkheden om onze sponsors bij evenementen van de club te
betrekken (club van 100, fonds instellen, etc.)
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12.  Onze vereniging in de regio

Het verenigingsgevoel is verbonden met onze plaats als vereniging in de gemeenschap. We leven op een plek, in een regio,
en dat brengt gelijk geïnteresseerden bij elkaar in een schaats en skeelervereniging. We maken tegelijkertijd ook gebruik van
faciliteiten van die gemeenschap. Gemeenten stimuleren ons en dragen bij aan onze vereniging. Wij vinden het van belang
om als vereniging ook onze bijdrage te doen aan de gemeenschap, en activiteiten te ondernemen die daar zichtbaar het
bewijs van zijn. Ook voor de verwezenlijking van onze lange termijn wens om een volwaardige skeeleraccommodatie in onze
regio in gebruik te kunnen nemen is het van belang dat wij ons laten zien als partner in de gemeenschap. We doen dat met
initiatieven zoals het schoolschaatsen voor schoolkinderen van de basisscholen uit Soest, familiedagen en open evenementen
als de Barre Baarntocht. Met verenigingen en organisaties met wie wij een natuurlijke verbinding hebben willen wij goede
relatie onderhouden. Denk aan andere schaatsverenigingen, de Vechtsebanen, de baancie, natuurijsbanen in de regio,
skeelerbanen in de regio, AV Pijnenburg, KNSB, etc.

In de komende periode gaan we daarom veel aandacht besteden aan samenwerking met gemeenten in onze regio.
Bestaande initiatieven zullen we voortzetten en verder staan we open voor evenementen waarin wij een bijdrage kunnen
leveren aan de gemeenschap. We willen gesprekspartner zijn en blijven van de gemeenten in onze regio. We staan open
voor initiatieven die niet alleen onze eigen leden bereiken maar ook burgers van die gemeenten, schoolkinderen en
toekomstige leden van SSV Eemland.

Ambitie 
2018

Stand van 
zaken

11-9-2013 Toekomstplan SSV Eemland 2013 - 2020

toekomstige leden van SSV Eemland.
Met de Petersbaan hebben we de afgelopen jaren ook wat spanningen gehad. We willen de relatie goed onderhouden
omdat we vergelijkbare belangen hebben en ook veel aan elkaar kunnen hebben. We streven naar een goede relatie zoals
we die ook onderhouden met de natuurijsbaan in Baarn.
We hebben de afgelopen jaren samen wedstrijden georganiseerd met de samenwerkende verenigingen. We willen dat
voortzetten en als dat kan nog toegankelijker maken voor meer leden in onze vereniging.

We blijven met veel enthousiasme het schoolschaatsen organiseren zoals wij dat – zeer succesvol – al jaren organiseren voor
schoolkinderen van de basisscholen uit Soest, mogelijk ook in Baarn. Daarnaast zullen we de voortzetting van het
jeugdschaatsen in de Pekingtuin in Baarn (privaat initiatief) van harte ondersteunen en in organisatorische zin graag
begeleiden.
In het komende jaar blijven we actief relatie onderhouden met de genoemde partijen en nodigen we vertegenwoordigers uit
bij jubilea evenementen etc. In het kader van Schaatsfit zullen we komend seizoen een pilot opzetten.
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