
SAMEN VOOR HET
SCHAATSEN



75% is tevreden over de snelheid en kwaliteit 
van de beantwoording van vragen door het 
Service Center.

Informatie op knsb.nl is niet altijd goed 
vindbaar voor verenigingsbestuurders.

Aantal verenigingen blijft vrijwel stabiel:
van 654 naar 651.

Aantal actieve leden daalt licht:
van 37.500 naar 36.500.

Waarvan in 2018-2019:
• tot en met 12 jaar: 9.500 (was 9.500)
• 13 tot en met 18 jaar: 4.500 (was 5.000)
• Ouder dan 18 jaar: 22.500 (was 23.000)
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ALGEMEEN

TEVREDENHEID

DIENSTVERLENING

De sectie natuurijs houdt in alle 
gewesten goedbezochte regionale
informatieavonden.

Tevredenheid onder verenigingen
over het Kenniscentrum op 
KNSB.nl stijgt met 24%.

+24%

Contributies voor natuurijsverenigingen
zijn verlaagd.

Verenigingen kunnen met 
DoeHetZelfNotaris tegen laag tarief 
statuten laten opstellen/wijzigen. 

SPORTPARTICIPATIE1.

Verenigingen geven de KNSB gemiddeld een 7,0.
Tevredenheid over verenigingslidmaatschap stijgt.

 Natuurijs Kunstijs Inline-skate

2017-
2018

2018-
2019

+0,3 +0,7 +0,3



• Activaties met Tonzon Natuurijs 
 en Trachitol Trials.
• Realisatie Inline-skate 
 routeplatform. 

Voor verenigingen zijn de 
collectieve verzekeringen voor 
bestuurdersaansprakelijkheid 
(87%) en 
bedrijfsaansprakelijkheid 
(70%) een belangrijk onderdeel 
van het lidmaatschap. 

82% van de kunstijsverenigingen 
zijn tevreden over het geboden 
opleidingsaanbod.

92% van de kunstijsverenigingen 
vindt knsb.nl belangrijk.

TEVREDENHEID

ACTIES EN INITIATIEVEN

82%

92%

SPRINT APP

Gebruikers hebben gemiddeld 
23 keer geschaatst met de app.

1.600
Sprint app 8000 keer 
gedownload.

8.000

Sprint app te gebruiken op
liefst 19 ijsbanen, op de weg 
en ook op natuurijs

Uitgebouwd tot meerjarig plan om meer jeugd 
vaker aan het schaatsen te krijgen.

• Veel publiciteit. Beoogde mediawaarde 
 vér overtroffen: > € 200.000
• 6 Commerciële partners, de VKN, 
 50 tijdelijke ijsbanen, 88 verenigingen.
• Herhaalbezoek bij ijsbanen en 
 verenigingen kan beter.

IJSTIJD! EN SKATETIJD!

Nieuw: 4 skatekarren met 300 
paar skates (supplier: Fila Skates)
voor jeugd en docenten/trainers.

20 lokale scholingsdagen met
ruim 450 deelnemers (docenten, 
coaches, bestuurders).

Ruim 80 inlineskate-clinics
met 3500 deelnemers.

3.500
IJSTIJD! Festivals
op tijdelijke ijsbanen.

10

NATUURIJS
De winter 2018-2019 staat in de top 10
zachtste winters sinds 1901, met slechts 
2 ijsdagen (normaal 7). Toch zijn er nog 27 
natuurijsbanen open geweest.

Beoordeling van 
3,3 sterren vorig jaar
naar 4,4 sterren dit jaar.



SEIZOEN 2018-2019

OPLEIDINGEN

Kjeld Nuis: wereldrecords 
op 1000 meter (1.06,18) 
en 1500 meter (1.40,17)

Patrick Roest prolongeert titel
op het WK Allround en pakt het 
wereldrecord op grote vierkamp 
(145,561 punten)

Sven Kramer wordt voor 
10de keer Europees kampioen 
allround.

WK Afstanden:
16 medailles
(8 goud)8

WK Junioren:
15 medailles
(7 goud) 7

WK Allround:
3 medailles
(1 goud) 1

EK Allround 
& Sprint: 
4 medailles
(3 goud)

3

Ireen Wüst draagt titel op aan Paulien
van Deutekom, die op 2 januari overleed.

LANGEBAAN

TOPSPORT EN
WEDSTRIJDSPORT2.

Deelnemers aan 
schaatstrainerscongres.

180
Gemiddelde waardering
voor opleidingen: 8,0

8,0

Natuurijsmeester: 
123 geslaagden.

123
Schaatstrainer-coach
(niveau 1 t/m 4):
144 cursisten geslaagd.

144
Organisatorisch kader (jury, starter 
scheidsrechter, systeembeheerder): 
158 geslaagden.

Kwalificatiestructuur voor trainers 
ontwikkeld voor de ISU.



• Terugkeer meerdaagse: Trachitol 
 Trophy, met Irene Schouten  
 en Evert Hoolwerf als winnaars.
• Sjoerd den Hertog en Manon 
 Kamminga winnen klassement 
 KPN Marathon Cup.
• Primeur: Chinese teams in het peloton.

• Lara van Ruijven eerste Nederlandse 
 vrouw die WK-goud wint (500 meter)
• Sjinkie Knegt lange tijd uitgeschakeld 
 wegens ongelukken in huis.

SEIZOEN 2018-2019

Nederlandse vrouwenploeg wint
de aflossing op het EK Shorttrack.

Suzanne Schulting eerste 
Nederlandse vrouw die overall 
wereldkampioen wordt.

Via livestream alle wedstrijden
te volgen.

In 4 RTC’s (regionale 
talentencentra) trainen 
zo’n 60 jonge rijders.

SHORTTRACK

MARATHONSuccesvolle NK’s georganiseerd in
Staphorst (marathon) en Medemblik/ 
Wervershoof (baan/weg), voor het eerst
op gloednieuwe Sjoerd Huisman-piste.

INLINE-SKATEN

WK Barcelona:
1 medaille junioren 
(zilver, Bente Kerkhoff) 1

EK Pamplona:
2 medailles senioren, 
2 medailles junioren 
(1 goud, Bente Kerkhoff)

1

Wedstrijden 
op kunst- en
natuurijs

27
Marathon op 
Nederlands natuurijs 
(Haaksbergen)

1

EK:
5 medailles
(3 goud)3

WK:
4 medailles 
(3 goud)3

WK Junioren:
3 medailles
(eerste keer zilver
bij mannen)

1



ACQUISITIE EN RELATIEMANAGEMENT

Hoofdsponsor KPN geeft aan te stoppen per 1 juli 
2020. Intensieve samenwerking met hoofdsponsor 
Daikin (contract tot medio 2022).

Rabobank verwelkomd als sponsor
Rabo Holland Cup, IJSTIJD! 
en Rabo Talentdagen.

Tonzon stapt als sponsor over van shorttrack naar 
IJSTIJD! en natuurijs (samenwerking met Sprint app)

Samenwerking voortgezet met TeamNL en Fila.

• Start met nationale trainingsdagen voor
 de beste Nederlandse rijders o.l.v. coaches 
 Carine Herrygers en Jorik Hendrickx.
• Unicum in Nederlandse kunstrijden, 

twee paarrijparen internationaal gestart:
 Michel Tsiba/Daria Danilova en 
 Dmitry Epstein/Liubov Efimenko
• Kyarha van Tiel neemt deel aan WK in Japan

SEIZOEN 2018-2019 ALGEMEEN

COMMERCIE, 
PARTNERS EN FANS3.

Challenge Cup: Mikai van Ommeren 
wint medaille (brons) bij 
Advanced Novices

Contracten verlengd met 
mediapartners NOS (tot medio 2022) 
en De Telegraaf (tot najaar 2020)

Trachitol verwelkomd als sponsor 
marathon, met o.a. Trachitol Trophy, 
en IJSTIJD!

Aantal unieke personen 
dat een wedstrijdlicentie
heeft gehad daalt van 
10.030 naar 9.950. 

9.950KUNSTRIJDEN
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2018

2018-
2019

-0,35%

Topsport Trainingsgroep
bood schaatsers tijdelijk 
onderdak, bij start seizoen 
weer 4 topteams.



EVENEMENTEN EN FANS

PLATFORM

Langebaan
101 uur op
tv, waarvan
66 uur live

Shorttrack
19 uur op
tv, waarvan
7 uur live

Marathon
10 uur op
tv, waarvan
6 uur live

Aantal unieke bezoekers
van Schaatsen.nl daalt van 
2,3 miljoen naar 2,1 miljoen.

Redactie houdt enquête onder gebruikers 
en past inhoud aan > betere kalender, 
meer human interest, meer inzet social 
media (Instagram).

Langebaan: gemiddeld 873.000 kijkers, 
 met piek van 1.710.000 

Shorttrack: gemiddeld 719.000 kijkers, 
 met piek van 1.526.000

Marathon: gemiddeld 589.000 kijkers,
 met piek van 805.000

2017-
2018

2018-
2019

2,3 MILJOEN

-8,70%

TIG Sports vertrouwd eventpartner 
shorttrack.

EK Shorttrack in Dordrecht drie 
dagen uitverkocht, met daags erna 
geslaagde kinderpersconferenties 
op Dordtse basisscholen.

House of Sports vertrouwd 
eventpartner langebaan. 
Kaartverkoop Thialf stijgt.

CIJFERS LIVE-TV

SCHAATSEN OP TELEVISIE 

Kjeld Nuis en Suzanne Schulting
zijn uitgeroepen tot Sportman en 
Sportvrouw van het Jaar 2018. 
Jac Orie wordt Coach van het Jaar.

Fan-database groeit van 74.000 
naar 75.000 fans.

Kunstrijden: beduidend meer 
bezoekers bij NK/Challenge 
Cup in Den Haag. Opnieuw veel 
aandacht van Japanse tv.

Nederlanders geïnteresseerd in schaatsen. 
Met name onder het jonge publiek 
(16-29 jaar) groeit de interesse, van 25% 
in 2016-2017 naar 38% 2018-2019. 

6.300.000



2017-
2018 € 13.156.000

€ 12.831.0002018-
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- € 325.000

€ 13.008.000

€ 12.101.000
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- € 907.000
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19Het resultaat boekjaar 2018-2019 is
+ € 730.000 (vorig jaar was dat + € 149.000). 
Het resultaat is + € 257.000 meer dan begroot
(+ € 473.000 stond in de begroting).

Het totaal aan inkomsten was € 12.831.000. 
Dat is € 325.000 minder dan vorig jaar, 
maar € 1.666.000 meer dan begroot.

+ € 730.000 € 2.284.000
Het eigen vermogen groeit van
€ 1.554.000 naar € 2.284.000.
Het weerstandsvermogen groeit van
€ 1.554.000 naar € 2.224.000.

Het totaal aan uitgaven was € 12.101.000. 
Dat is € 907.000 minder dan vorig jaar, 
maar € 1.408.000 meer dan begroot.

ORGANISATIE EN 
BEDRIJFSVOERING4.

Ziekteverzuim 1,75% 
(vorig jaar: 2,3%)

Aantal medewerkers in loondienst
(in fte’s) blijft vrijwel stabiel: van 
38,6 naar 39,3 (incl. stagiairs) 

M/V verhouding 62%/38%
(zelfde als vorig jaar)

39,3
Strakke begrotingsdicipline om 
bezuiniging van € 1.000.000
(t.o.v. meerjarenplan) te halen.

Samen voor het schaatsen staat
centraal in alles wat we doen.

€ 1.000.000

FINANCIËN5.


