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Beste	  clubleden,	  	  
	  
Hierbij	  weer	  een	  update	  over	  het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  onze	  vereniging.	  Sinds	  de	  start	  van	  
het	  schaatsseizoen	  hebben	  velen	  van	  ons	  alweer	  behoorlijk	  wat	  kilometers	  op	  het	  ijs	  
afgelegd.	  De	  spieren	  zijn	  versterkt,	  er	  is	  gesleuteld	  aan	  de	  techniek,	  wedstrijden	  zijn	  
verreden	  en	  we	  hebben	  ons	  af	  en	  toe	  verwend	  met	  een	  kop	  hete	  chocolademelk.	  De	  
winter	  is	  inmiddels	  in	  aantocht	  en	  ‘ze	  zeggen’	  dat	  ie	  heel	  streng	  gaat	  worden.	  
Elfstedentocht	  en	  andere	  tochten	  rijders	  bereid	  je	  voor!	  
	  
Werkverdeling	  en	  structuur	  	  Zoals	  in	  het	  vorige	  nieuwsbericht	  aangegeven	  is	  het	  
bestuur	  aan	  de	  gang	  gegaan	  de	  club	  meer	  structuur	  te	  geven.	  Het	  idee	  is	  meer	  zelfstandig	  
opererende	  commissies	  en	  werkgroepen	  in	  het	  leven	  te	  roepen,	  waardoor	  het	  duidelijk	  
wordt	  wie	  wat	  wanneer	  en	  waarvoor	  doet.	  Zodoende	  kunnen	  we	  de	  werkdruk	  onder	  
meerderen	  verdelen	  en	  gezellig	  samen	  de	  min	  of	  meer	  noodzakelijke	  dingen	  doen.	  	  
	  
KC	  en	  ICC	  actief	  bezig	  De	  Kleding	  Commissie	  (KC)	  is	  inmiddels	  druk	  met	  de	  nieuw	  bestelde	  
kleding,	  daarover	  straks	  meer.	  De	  Informatie	  en	  Communicatie	  Commissie	  (ICC)	  is,	  na	  een	  
eerste	  inventarisatie,	  aan	  de	  slag	  gegaan	  met	  huisstijl,	  aanpassingen	  aan	  informatieboekje	  
en	  informatiebrochure,	  website	  (huidige)	  aanpassingen,	  etc.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  op	  
termijn	  een	  vernieuwde	  website	  tot	  stand	  komt	  en	  dat	  sociale	  media	  nog	  meer	  een	  
gerichte	  rol	  gaan	  spelen	  in	  de	  communicatie	  met	  leden	  en	  naar	  buiten.	  De	  huidige	  website	  
wordt	  als	  niet	  dynamische,	  lastig	  te	  wijzigen	  en	  niet	  geheel	  meer	  van	  deze	  tijd	  
bestempeld.	  Bij	  afwezigheid	  van	  een	  fysieke	  locatie	  zou	  de	  website	  het	  virtuele	  clubhuis	  
voor	  de	  leden	  kunnen	  zijn.	  Het	  plan	  van	  de	  ICC	  is	  om	  een	  nieuwe	  website	  te	  ontwikkelen	  
die	  klaar	  is	  voor	  het	  seizoen	  2014/2015.	  
	  
Samenstelling	  andere	  commissies	  Naast	  de	  KC	  en	  ICC	  hebben	  we	  de	  taken	  en	  
verantwoordelijkheden	  beschreven	  voor	  de	  Activiteiten	  en	  Evenementen	  Commissie	  
(AEC),	  en	  de	  Training	  &	  Wedstrijd	  Commissie	  (TWC).	  Een	  Jeugd	  Commissie	  zal	  
vooralsnog	  onderdeel	  gaan	  uitmaken	  van	  de	  AEC.	  Voor	  de	  bemensing	  van	  beide	  
commissies	  (AEC	  en	  TWC)	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  enthousiaste	  leden	  die	  willen	  helpen	  de	  
commissies	  vorm	  te	  geven,	  de	  taken	  verder	  uit	  te	  splitsen,	  te	  verdelen	  en	  toe	  te	  zien	  op	  de	  
uitvoering.	  Je	  kunt	  je	  bij	  mij	  aanmelden	  vóór	  15	  december.	  	  Voor	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  
willen	  we	  graag	  de	  samenstelling	  van	  deze	  twee	  commissies	  rond	  hebben.	  Een	  sponsor	  
commissie	  wordt	  volgend	  jaar	  opgezet.	  De	  taakomschrijving	  (concepten)	  van	  de	  twee	  
commissies	  zijn	  bijgevoegd.	  Op	  het	  eerste	  gezicht	  lijkt	  het	  wellicht	  veel,	  maar	  bedenk	  dat	  
taken	  gefaseerd	  worden	  uitgevoerd	  en	  als	  we	  met	  z’n	  allen	  een	  deel	  doen	  valt	  het	  allemaal	  
reuze	  mee.	  
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Beleidsplan	  	  Het	  rapport	  over	  de	  Strategie	  Workshop	  met	  de	  leden	  op	  20	  juni	  is	  met	  alle	  
leden	  gedeeld.	  We	  hebben	  positieve	  geluiden	  ontvangen	  over	  deze	  wijze	  van	  
terugkoppeling.	  	  Het	  beleidsplan	  begint	  vorm	  te	  krijgen	  en	  we	  gaan	  ervan	  uit	  dat	  we	  
donderdag	  6	  februari	  een	  extra	  ALV	  organiseren	  om	  dit	  plan	  aan	  de	  leden	  voor	  te	  leggen	  
en	  te	  bespreken.	  Houd	  die	  avond	  vrij!	  	  
Het	  bestuur	  neemt	  deel	  aan	  een	  drietal	  workshops	  in	  Utrecht	  georganiseerd	  door	  de	  
KNSB	  met	  het	  onderwerp	  ‘	  Besturen	  met	  een	  visie	  voor	  verenigingen’.	  Daarnaast	  hebben	  
enkele	  bestuursleden	  op	  5	  oktober	  de	  KNSB	  Verenigingsdag	  bezocht,	  ook	  in	  Utrecht.	  Ook	  
Petra	  Bosman	  van	  de	  ICC	  was	  mee.	  Het	  bleek	  een	  zeer	  nuttige	  ervaring	  en	  we	  zijn	  van	  
mening	  dat	  we	  volgend	  jaar	  in	  veel	  grotere	  getale	  als	  vereniging	  moeten	  deelnemen	  aan	  
deze	  informatieve	  dag,	  omdat	  bijvoorbeeld	  naast	  de	  organisatorisch	  georiënteerde	  
workshops	  ook	  specifieke	  trainingsworkshops	  werden	  gehouden	  waar	  trainers	  met	  een	  
licentie	  punten	  (gratis)	  kunnen	  verzamelen.	  
	  
Gewestelijke	  TC	  Skeeleren	  We	  zoeken	  iemand	  die	  Anja	  Brandwagt	  kan	  vervangen	  in	  de	  
Technische	  Commissie	  Skeeleren	  voor	  de	  gewesten	  Overijssel,	  Gelderland	  en	  Flevoland.	  
Het	  is	  uitermate	  belangrijk	  voor	  de	  vereniging	  voeling	  te	  houden	  met	  de	  ontwikkelingen	  
op	  skeelergebied	  in	  de	  regio,	  mede	  om	  in	  de	  toekomst	  	  invulling	  te	  kunnen	  geven	  aan	  de	  
eventuele	  ontwikkeling	  van	  het	  skeeleren	  binnen	  de	  vereniging	  en	  in	  Zwolle.	  	  Als	  je	  je	  
hiervoor	  wilt	  inzetten,	  dan	  kun	  je	  je	  bij	  Anja	  of	  bij	  ondergetekende	  melden.	  	  	  
	  
Kleding	  Sommige	  leden	  zullen	  zich	  inmiddels	  afvragen	  waar	  de	  nieuwe	  kleding	  blijft.	  De	  
Kleding	  Commissie	  heeft	  de	  schaatspakken	  en	  de	  trainingsjacks	  deze	  week	  binnen	  
gekregen.	  Het	  bleek	  echter	  dat	  het	  trainingsjack	  niet	  helemaal	  juist	  is	  afgeleverd	  en	  ze	  zijn	  
daarom	  weer	  retour	  gestuurd.	  Producent	  Hunter	  heeft	  aangegeven	  dat	  ze	  volgende	  week	  
terugkomen.	  Dan	  kan	  de	  kleding	  door	  de	  leden	  afgenomen	  worden;	  de	  KC	  brengt	  jullie	  op	  
de	  hoogte	  van	  waar	  en	  wanneer.	  Er	  is	  helaas	  ook	  iets	  mis	  gegaan	  met	  de	  salopet	  broeken.	  
De	  KC	  is	  ervan	  uitgegaan	  dat	  de	  salopets	  dezelfde	  stijl	  zouden	  krijgen	  als	  de	  
schaatspakken,	  echter	  Hunter	  kon	  ze	  op	  die	  manier	  niet	  leveren.	  De	  KC	  heeft	  samen	  met	  
Hunter	  naar	  een	  oplossing	  gezocht	  en	  salopets	  zijn	  in	  productie	  genomen.	  Inmiddels	  is	  de	  
kleding	  voor	  de	  trainers/coaches	  ook	  aangekomen.	  Jullie	  hebben	  je	  trainer	  al	  in	  het	  zwart	  
kunnen	  bewonderen.	  	  
Het	  ontwerpen	  en	  bestellen	  van	  clubkleding	  blijkt	  een	  tijdrovende	  aangelegenheid	  die	  
niet	  overal	  en	  altijd	  op	  rolletjes	  gaat.	  Ook	  ander	  verenigingen	  hebben	  ermee	  te	  maken,	  
zoals	  Stokvisdennen	  en	  de	  levering	  van	  Lorini	  kleding.	  	  
	  
Trainingen	  en	  wedstrijden	  	  Ook	  dit	  seizoen	  is	  het	  weer	  gelukt	  een	  variëteit	  aan	  
trainingen	  aan	  te	  bieden.	  Mede	  door	  de	  samenwerking	  met	  Stokvisdennen	  en	  de	  flexibele	  
inzet	  van	  zelf-‐schaatsende	  trainers	  kunnen	  leden	  met	  een	  licentie	  training	  krijgen	  op	  alle	  



	  
	  

	  
	  

	   3	  

Nieuwsbericht	  
	  
6	  december	  2013	  
	  
	  

werkdagen,	  behalve	  op	  de	  donderdag.	  	  Ik	  moet	  zeggen	  dat	  dit	  aanbod	  best	  uniek	  is	  voor	  
een	  verenging	  van	  onze	  grootte.	  	  	  
	  
Jongere	  pupillen	  naar	  Dronten	  Vanwege	  de	  drukte	  op	  de	  binnenbaan	  op	  de	  vrijdag	  in	  
Deventer	  hebben	  we	  als	  bestuur	  besloten	  dit	  seizoen	  met	  de	  pupillen	  naar	  Dronten	  te	  
gaan.	  Een	  van	  de	  belangrijkste	  redenen	  voor	  de	  switch	  was	  de	  grotere	  binnenbaan	  en	  
mindere	  bezetting	  in	  Dronten.	  	  Jammer	  genoeg	  waren	  we	  echter	  niet	  vooraf	  geïnformeerd	  
dat	  een	  kunstijsvereniging	  juist	  op	  dat	  uur	  ook	  de	  binnenbaan	  zou	  gebruiken.	  Per	  saldo	  
een	  tegenvaller,	  maar	  die	  wordt	  gecompenseerd	  door	  de	  mogelijkheid	  om	  ook	  op	  de	  
buitenbaan	  te	  mogen	  schaatsen.	  	  Lisanne	  Hultink	  (binnenbaan)	  geeft	  samen	  met	  Wil	  van	  
de	  Vegt	  (buitenbaan)	  training	  aan	  deze	  groep	  pupillen	  op	  de	  vrijdag.	  	  Aan	  het	  eind	  van	  het	  
seizoen	  gaan	  we	  evalueren	  of	  de	  uitstap	  naar	  Dronten	  voor	  herhaling	  vatbaar	  is.	  	  
	  
Een	  nieuwe	  trainer	  voor	  de	  buitenbaan	  Op	  dinsdag	  kunnen	  de	  jongere	  pupillen	  ook	  in	  
Deventer	  op	  de	  buitenbaan	  schaatsen.	  Het	  is	  bijzonder	  prettig	  dat	  ook	  voor	  dit	  uur	  een	  
trainer,	  Kirstin	  van	  de	  Vegt,	  beschikbaar	  is.	  De	  kinderen	  die	  zowel	  in	  Dronten	  als	  in	  
Deventer	  trainen	  hebben	  de	  mogelijkheid	  om	  op	  beide	  banen	  wedstrijden	  rijden.	  	  
	  
Gedeelde	  trainers	  De	  oudere	  pupillen	  en	  junioren	  krijgen	  in	  Deventer	  training	  van	  Wil	  van	  
de	  Vegt	  (woensdag)	  en	  van	  Kurt	  van	  de	  Nes	  (vrijdag).	  	  
	  
Recreantentraining	  krijgt	  versterking	  Een	  groeiende	  groep	  recreanten	  trainen	  net	  als	  vorig	  
jaar	  weer	  op	  het	  laatste	  uur	  op	  dinsdag.	  Luc	  Luschen	  heeft	  als	  trainer	  op	  dit	  uur	  
versterking	  gekregen	  van	  Dorianne	  Kok,	  die	  de	  KNSB	  ST2	  trainersopleiding	  wil	  gaan	  
volgen.	  	  Dorianne	  bedankt	  en	  succes	  met	  de	  cursus.	  De	  uitbreiding	  past	  in	  het	  beeld	  van	  
een	  breder	  op	  te	  zetten	  trainersgroep.	  
	  
Licentiehouders	  	  Voor	  aanvang	  van	  het	  seizoen	  hebben	  we	  maatregelen	  genomen	  om	  de	  
grote	  groep	  wedstrijdrijders	  die	  Pieter	  van	  Savoyen	  traint	  op	  woensdag	  en	  vrijdag	  
onderdak	  te	  bieden,	  vanwege	  de	  gezondheidsproblemen	  van	  Pieter.	  We	  konden	  echter,	  
samen	  met	  Pieter,	  opgelucht	  ademhalen	  toen	  hij	  weer	  dusdanig	  hersteld	  bleek	  en	  het	  
geven	  van	  trainingen	  door	  hem	  weer	  mogelijk	  was.	  	  
	  
Activiteiten	  	  	  
Lindenholz:	  kopen	  en	  slijpen	  Voor	  aanvang	  van	  het	  seizoen	  heeft	  een	  redelijk	  grote	  groep	  
leden	  op	  een	  avond	  bij	  onze	  sponsor	  Lindenholz	  hun	  voordeel	  kunnen	  doen	  met	  de	  
nodige	  kortingen.	  Die	  avond	  konden	  mensen	  zich	  ook	  de	  kunst	  van	  het	  slijpen	  van	  
schaatsen	  machtig	  maken.	  In	  het	  voorjaar	  staat	  een	  materiaal	  avond	  gepland	  bij	  
Lindenholz.	  	  
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Informatie	  middag	  (nieuwe)	  leden	  was	  een	  succes	  Op	  28	  september	  is	  er	  in	  een	  behoefte	  
voorzien	  nieuwe	  leden	  te	  informeren	  over	  de	  vereniging,	  materiaal,	  trainingen	  en	  
wedstrijden	  	  voor	  met	  name	  pupillen,	  en	  nog	  veel	  meer.	  De	  voorzitter,	  de	  training	  
coördinator	  (Hans	  Brink),	  de	  ICC	  voorzitter	  (Petra	  Bosman)	  en	  een	  trainer	  (Kurt	  van	  de	  
Nes)	  kwamen	  uitleg	  geven	  aan	  een	  dertigtal	  leden	  en	  ouders.	  Al	  met	  al	  een	  geslaagde	  
middag	  bij	  Sportservice	  Zwolle,	  en	  zeker	  voor	  herhaling	  vatbaar.	  
Ook	  kon	  er	  op	  die	  middag	  kleding	  worden	  gepast.	  
	  
IJstijd!	  –	  het	  KNSB	  initiatief	  stimulering	  jeugdschaatsen	  in	  Zwolle	  
Op	  10	  december	  gaan	  wij	  als	  Schaatsvereniging	  Zwolle	  ons	  steentje	  bijdragen	  om	  
kinderen	  van	  diverse	  basisscholen	  op	  een	  leuke	  manier	  kennis	  te	  laten	  maken	  met	  de	  
schaatssport.	  De	  gelegenheid	  daartoe	  wordt	  ons	  in	  samenwerking	  met	  Sportservice	  
Zwolle	  op	  deze	  dag	  geboden	  van	  9.00	  tot	  15.00	  uur	  op	  het	  ijsbaantje	  nabij	  het	  Rode	  
Torenplein	  in	  de	  binnenstad	  van	  Zwolle.	  We	  zoeken	  nog	  enthousiastelingen	  die	  flyers	  
willen	  uitdelen,	  eventuele	  vragen	  willen	  beantwoorden	  en	  trainers	  die	  een	  uur	  of	  wellicht	  
wat	  langer	  op	  de	  baan	  willen	  staan	  met	  de	  kinderen.	  Meld	  je	  aan	  bij	  Jeanette	  Vos	  
(bestuurslid1@schaatsverenigingzwolle.nl),	  zodat	  we	  onze	  vereniging	  en	  de	  schaatssport	  
op	  een	  mooie	  manier	  kunnen	  presenteren.	  	  
Daarnaast	  zullen	  we	  voor	  IJstijd!	  als	  vereniging	  	  -‐	  in	  het	  kader	  van	  ledenwerving	  -‐	  een	  
clinic/training	  verzorgen	  in	  Deventer	  of	  Dronten	  voor	  10	  geselecteerde	  scholieren	  die	  
deel	  gaan	  nemen	  aan	  de	  landelijke	  IJstijd	  Winterspelen	  die	  begin	  februari	  plaats	  gaan	  
vinden	  op	  de	  baan	  van	  het	  Olympisch	  Stadion	  in	  Amsterdam.	  	  
	  
Gebruik	  ijsbaan	  Westenholte	  Het	  recente	  samenwerkingsoverleg	  met	  de	  IJsvereniging	  
WVF	  heeft	  ertoe	  geleid	  dat	  wij	  als	  leden	  ook	  dit	  jaar	  weer	  –	  ijs	  en	  weder	  dienende	  –	  van	  de	  
natuurijsbaan	  exclusief	  gebruik	  mogen	  maken	  op	  de	  voor	  ons	  reguliere	  trainingstijden	  
tussen	  6	  en	  7	  uur.	  Daarnaast	  kunnen	  we	  gedurende	  de	  normale	  openingsuren	  als	  lid	  van	  
de	  Schaatsvereniging	  Zwolle	  (gratis)	  op	  de	  baan.	  In	  ruil	  daarvoor	  zullen	  we	  als	  vereniging	  
een	  schaatsclinic	  voor	  schooljeugd	  verzorgen	  en	  meehelpen	  met	  het	  organiseren	  van	  een	  
mini	  11-‐stedentocht	  op	  de	  ijsbaan/marathon.	  	  	  
	  
Verenigingsdag	  en	  Clubwedstrijd	  	  Na	  het	  succes	  van	  vorig	  jaar	  willen	  we	  ook	  dit	  seizoen	  de	  
clubwedstrijd	  voor	  alle	  leden	  op	  dezelfde	  avond	  en	  alleen	  met	  onze	  vereniging	  houden.	  
Dit	  zal	  plaatsvinden	  op	  1	  maart.	  Reserveer	  die	  datum,	  het	  wordt	  vast	  gezellig	  en	  
uitdagend.	  Ook	  staat	  er	  deze	  winter	  een	  Verenigingsdag	  voor	  alle	  leden	  op	  de	  agenda,	  
plaats	  en	  datum	  worden	  nog	  vastgesteld.	  	  
	  
Nieuwe	  sponsor	  	  Naast	  Cimex	  Projectafbouw,	  Lindenholz	  schaatsen	  &	  skeelers,	  ,	  DA	  ‘In	  de	  
Gaper’	  en	  IJsselkern	  ‘management	  en	  HR	  solutions’	  ,	  mogen	  we	  –	  met	  genoegen	  -‐	  een	  
nieuwe	  sponsor	  begroeten,	  Romfix	  ‘duurzaam	  onkruidvrij’.	  	  Romfix	  is	  toonaangevend	  op	  
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het	  gebied	  van	  duurzaam	  onkruidvrije	  voegmortel	  voor	  alle	  typen	  bestrating.	  Het	  logo	  
kon	  op	  de	  valreep	  door	  de	  Kleding	  Commissie	  op	  de	  nieuwe	  kleding	  meegenomen	  
worden.	  	  
	  
Tot	  slot,	  ik	  hoop	  dat	  we	  straks	  met	  het	  ingaan	  van	  het	  nieuwe	  jaar	  de	  bezetting	  van	  de	  
commissies	  rond	  hebben,	  het	  beleidsplan	  in	  concept	  klaar	  is,	  de	  kleding	  iedereen	  als	  
gegoten	  zit,	  en	  we	  vooral	  met	  plezier	  terug	  kunnen	  kijken	  op	  een	  sportief	  jaar.	  	  
	  
Ik	  wens	  jullie	  alvast	  prettige	  feestdagen	  en	  een	  heel	  sportief,	  gezond	  en	  gezellig	  nieuw	  
jaar.	  	  
	  
	  
	  
Ronald	  Horstman	  
Voorzitter	  


