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Beste	  clubleden,	  	  
	  
De	  vakantie	  staat	  voor	  de	  deur	  voor	  velen.	  Het	  echte	  mooie	  weer	  laat	  het	  helaas	  nog	  een	  
tikje	  afweten;	  	  desondanks	  zijn	  de	  zomertrainingen	  	  alweer	  volop	  aan	  de	  gang	  en	  hebben	  
we	  het	  ijs	  en	  de	  ALV	  mijlenver	  achter	  ons	  gelaten.	  Op	  die	  ALV	  heb	  ik	  aangegeven	  jullie	  
geregeld	  op	  de	  hoogte	  te	  houden	  van	  het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  de	  club.	  	  Daar	  gaat	  ie	  dan,	  
over	  de	  stand	  van	  zaken,	  met	  een	  terugblik	  en	  een	  korte	  vooruitblik.	  
	  
Strategie	  workshop	  en	  beleidsplan	  	  Het	  huidige	  beleidsplan	  is	  gedateerd	  (uit	  2008)	  en	  
we	  hebben	  als	  bestuur	  het	  initiatief	  genomen	  een	  nieuw	  plan	  te	  ontwikkelen.	  Daartoe	  
gaan	  we	  uit	  van	  de	  behoeften	  en	  de	  kracht	  van	  de	  leden.	  Naast	  een	  verenigingsanalyse	  
binnen	  het	  bestuur	  hebben	  we	  op	  20	  juni	  een	  strategie	  workshop	  met	  14	  leden	  
georganiseerd.	  Hierbij	  hebben	  we	  getracht	  een	  optimale	  representatie	  van	  de	  club	  te	  
realiseren.	  Het	  was	  een	  zeer	  dynamische	  sessie	  die	  een	  schat	  aan	  informatie	  opleverde	  
over	  behoeften	  en	  plannen,	  en	  een	  beeld	  schetste	  over	  waar	  we	  als	  club	  zouden	  willen	  
staan	  over	  3-‐5	  jaar.	  	  Nu	  willen	  jullie	  natuurlijk	  gelijk	  weten	  wat	  er	  allemaal	  is	  
uitgekomen.	  We	  zijn	  het	  aan	  het	  uitwerken	  en	  de	  feedback	  naar	  de	  leden	  is	  gepland.	  	  
	  
Werkverdeling	  en	  structuur	  	  Parallel	  aan	  de	  behoeftepeiling	  is	  het	  bestuur	  hard	  aan	  de	  
gang	  gegaan	  de	  club	  meer	  structuur	  te	  geven	  om	  o.a.	  deelname	  en	  betrokkenheid	  van	  de	  
leden	  te	  vergroten.	  	  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,	  die	  nu	  soms	  wat	  zwaar	  op	  enkele	  
schouders	  rust,	  onder	  meerderen	  verdelen	  en	  gezellig	  samen	  de	  min	  of	  meer	  
noodzakelijke	  dingen	  doen.	  	  
	  
Een	  start	  is	  gemaakt	  met	  het	  installeren	  van	  de	  Kleding	  Commissie	  (KC)	  en	  de	  
Informatie	  en	  Communicatie	  Commissie	  (ICC).	  Doelstelling,	  taken	  en	  
verantwoordelijkheden	  zijn	  duidelijk	  omschreven	  (op	  te	  vragen	  bij	  de	  secretaris)	  en	  we	  
zijn	  als	  bestuur	  erg	  blij	  met	  de	  leden	  die	  hebben	  plaatsgenomen	  in	  de	  commissies	  (KC:	  
Linda	  Garritsen	  (voorzitter),	  Liesbeth	  van	  Vilsteren,	  Sanne	  Brandwagt,	  Wim	  Kok	  
(namens	  het	  bestuur),	  en	  de	  ICC:	  Petra	  Bosman	  (voorzitter),	  Paul	  Hultink,	  Bram	  
Tervoort,	  en	  Gerjo	  Hultink	  (namens	  het	  bestuur)).	  	  De	  KC	  is	  momenteel	  bezig	  met	  het	  
ontwerp	  van	  nieuwe	  (kwaliteits)kleding	  met	  logo’s	  van	  de	  huidige	  sponsoren	  op	  het	  
trainingsjack.	  De	  ICC	  gaat	  in	  eerste	  instantie	  bezig	  met	  een	  inventarisatie	  en	  zal	  op	  
termijn	  o.a.	  de	  website	  aanpassen.	  	  
	  
Naast	  deze	  commissies	  denken	  we	  in	  ieder	  geval	  nog	  de	  volgende	  commissies	  op	  te	  
starten:	  Activiteiten	  Cie,	  Training	  &	  Wedstrijd	  Cie,	  en	  Jeugd	  Cie.	  Takenpakketten	  moeten	  
nog	  uitgewerkt	  en	  op	  elkaar	  afgestemd	  worden.	  We	  zullen	  op	  termijn	  de	  bezetting	  en	  
uitvoering	  van	  de	  commissie	  gezamenlijk	  evalueren.	  	  
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Trainingen	  en	  wedstrijden	  	  O.l.v.	  de	  trainingscoördinator	  Hans	  Brink	  zijn	  de	  
wintertrainingen	  samen	  met	  Stokvisdennen	  geëvalueerd.	  Beide	  partijen	  zijn	  blij	  met	  de	  
samenwerking,	  hoewel	  op	  sommige	  punten	  verbeteringen	  mogelijk	  zijn,	  o.a.	  de	  druk	  
bezette	  binnenbaan	  op	  de	  vrijdag,	  en	  de	  grote	  groep	  wedstrijdrijders	  o.l.v.	  Pieter	  van	  
Savoyen	  waardoor	  minder	  individuele	  aandacht	  gegeven	  kan	  worden.	  	  	  
De	  clubwedstrijd	  voor	  pupillen,	  jeugd	  en	  ouderen	  op	  dezelfde	  avond	  is	  een	  succes	  
gebleken.	  We	  zullen	  kijken	  of	  we	  dit	  volgend	  jaar	  nog	  een	  extra	  tintje	  kunnen	  geven	  door	  
de	  wedstrijden	  ook	  gezamenlijk	  af	  te	  sluiten.	  	  
	  
Voor	  de	  start	  van	  het	  zomerseizoen	  zijn	  de	  trainers	  om	  de	  tafel	  gaan	  zitten	  en	  hebben	  
aan	  de	  hand	  van	  een	  jaarplanning	  (nieuw)	  een	  eerste	  poging	  gedaan	  de	  fiets,	  loop	  en	  
skeelertrainingen	  beter	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen.	  Dit	  om	  een	  gerichtere	  aanpak	  te	  
garanderen,	  periodisering	  in	  te	  voeren,	  en	  afstemming	  van	  kort	  op	  elkaar	  volgende	  
trainingen	  (door	  verschillende	  trainers)	  te	  realiseren.	  Voor	  de	  vakantie	  komen	  de	  
trainers	  weer	  bij	  elkaar	  om	  de	  ontwikkelingen	  te	  bespreken	  en	  verder	  te	  kijken	  hoe	  we	  
dit	  ‘algemene’	  proces	  verder	  kunnen	  detailleren,	  naar	  de	  winter	  door	  kunnen	  trekken	  	  
en	  kunnen	  individualiseren.	  	  
	  
Het	  individualiseren,	  of	  afstemming	  van	  trainingen	  op	  het	  individu,	  heeft	  al	  een	  start	  
gekregen	  met	  het	  verzamelen	  van	  informatie	  over	  ambitie,	  tijdsbesteding,	  en	  plannen	  
van	  de	  individuele	  sporter	  middels	  een	  vragenlijst.	  	  Kurt	  van	  de	  Nes	  coördineert	  deze	  
activiteit	  en	  zal	  op	  termijn	  de	  uitkomsten	  bekend	  maken.	  	  Trainers	  kunnen	  dan	  samen	  
met	  de	  leden	  tot	  een	  betere	  afstemming	  van	  de	  persoonlijk	  sportieve	  wensen	  komen.	  In	  
eerste	  instantie	  steunt	  de	  actie	  de	  ontwikkeling	  van	  talenten	  en	  wedstrijdrijders	  
(langebaan,	  marathon/pupillen,	  jeugd,	  senioren,	  masters),	  en	  mogelijk	  op	  termijn	  ook	  de	  
recreatieve	  schaatser.	  	  
	  
De	  fiets	  en	  skeelertrainingen	  zijn	  goed	  bezet	  op	  respectievelijk	  de	  maandag	  en	  
donderdag/vrijdag.	  Daarmee	  vergeleken	  is	  voor	  de	  landtraining	  op	  de	  woensdagavond	  
wat	  minder	  animo.	  Dat	  geldt	  zeker	  niet	  voor	  de	  pupillen,	  maar	  wel	  voor	  de	  recreanten	  
en	  wedstrijdrijders.	  Graag	  afmelden	  bij	  de	  trainer	  als	  je	  niet	  komt!	  	  	  
	  
Fietstraining	  worden	  nu	  ook	  voor	  pupillen	  en	  beginnende	  junior	  leden	  apart	  gegeven	  op	  
de	  maandagavond.	  Er	  hebben	  zich	  5	  fietsers	  aangemeld.	  Kurt	  	  geeft	  de	  training.	  Het	  
bestuur	  is	  met	  Lindenholz	  	  een	  aantrekkelijk	  fietshuurplan	  overeengekomen.	  Details	  
hiervan	  vindt	  je	  op	  de	  website.	  	  
	  
Het	  gebruik	  van	  de	  skeelerbaan	  bij	  de	  Wythmenerplas	  kende	  wat	  startproblemen.	  
Omdat	  het	  een	  openbare	  faciliteit	  betreft	  is	  een	  schone	  en	  glasvrije	  baan	  niet	  
gegarandeerd.	  Ook	  bleek	  de	  slagboom	  dicht	  en	  konden	  auto’s	  niet	  de	  parkeerplaats	  op	  
zonder	  te	  betalen.	  We	  danken	  de	  mensen	  die	  zich	  ingezet	  hebben	  om	  de	  baan	  te	  vegen.	  
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Inmiddels	  heeft	  het	  bestuur	  contact	  met	  de	  gemeente	  opgenomen.	  Die	  heeft	  toegezegd	  
de	  baan	  te	  verzorgen	  en	  er	  is	  een	  sleutel	  van	  de	  slagboom	  geregeld	  met	  de	  beheerder.	  	  
	  
Over	  het	  gebruik	  van	  trainingsuren/faciliteiten	  van	  de	  Scheg	  aankomende	  winter	  wordt	  
druk	  onderhandeld.	  Het	  bestuur	  (Gerjo	  Hultink	  en	  Ron	  Gilsing)	  heeft	  verschillende	  
vergaderingen	  met	  de	  andere	  gebruikende	  clubs	  bijgewoond.	  Er	  wordt	  getracht	  een	  
gezamenlijk	  standpunt	  in	  te	  nemen	  dat	  een	  ieder	  tevreden	  kan	  stellen	  en	  een	  
kosteneffectieve	  oplossing	  biedt.	  
	  
Anja	  Brandwagt	  heeft	  namens	  het	  bestuur	  zitting	  genomen	  in	  de	  nieuw	  opgerichte	  
Technische	  Commissie	  Skeeleren	  voor	  de	  gewesten	  Overijssel,	  Gelderland	  en	  Flevoland.	  	  
	  
OPROEP	  juryleden	  	  De	  vereniging	  kampt	  met	  een	  tekort	  aan	  juryleden	  voor	  wedstrijden	  
op	  het	  ijs	  voor	  de	  komende	  winter.	  Ook	  al	  aangegeven	  op	  de	  laatste	  ALV	  is	  dit	  een	  
ernstig	  probleem	  wat	  we	  op	  korte	  termijn	  moeten	  oplossen.	  De	  KNSB	  verwacht	  van	  elke	  
vereniging	  dat	  zij	  een	  bepaald	  aantal	  juryleden	  aanbiedt	  gedurende	  het	  winterseizoen.	  	  
Het	  is	  mogelijk	  de	  KNSB	  te	  vragen	  de	  jury	  opleiding	  naar	  Zwolle	  te	  halen	  bij	  genoeg	  
deelname.	  Het	  voorstel	  is	  dat	  10	  leden	  de	  opleiding	  gaan	  volgen.	  Met	  dit	  aantal	  valt	  de	  
jury	  last	  goed	  te	  verdelen	  over	  het	  seizoen	  en	  hoef	  je	  als	  jurylid	  maar	  een	  enkele	  keer	  te	  
jureren.	  	  
Daarom	  deze	  URGENTE	  OPROEP:	  we	  hebben	  10	  leden	  of	  vrijwilligers	  (ouders)	  nodig	  die	  
de	  basis	  jurycursus	  langebaan(betaald	  door	  de	  vereniging)	  willen	  volgen	  en	  willen	  
jureren	  in	  het	  winterseizoen.	  	  De	  opleiding	  bestaat	  uit	  totaal	  3	  bijeenkomsten	  en	  een	  
aantal	  praktijkopdrachten	  (zie	  ook	  http://knsb.nl/files/2009/08/Brochure-‐KNSB-‐
opleidingen.pdf?)	  	  	  
Geef	  je	  NU	  op	  bij	  Gerjo	  Hultink	  (bestuurslid3@schaatsverenigingzwolle.nl),	  details	  
volgen	  later.	  	  WE	  HEBBEN	  JE	  ECHT	  NODIG.	  
	  
Trainingskampen	  	  Een	  zeer	  succesvol	  trainingskamp	  voor	  pupillen	  en	  jeugd	  (67	  
kinderen!)	  is	  jongstleden	  georganiseerd	  in	  Bakkeveen,	  samen	  met	  Stokvisdennen.	  Het	  
afwisselende	  programma	  met	  o.a.	  schaatsen	  in	  Heerenveen	  en	  het	  ‘vasthouden’	  van	  de	  
Olympische	  Medaille	  van	  Erben	  Wennemars,	  droeg	  bij	  aan	  het	  succes.	  	  Lisanne	  Hultink	  
en	  Jetze	  Roorda	  hebben	  diverse	  trainingen	  gegeven,	  Janine	  Slootstra	  heeft	  een	  
fietstraining	  verzorgd,	  enkele	  ouders	  waren	  begeleider	  en	  Jeanette	  Vos	  en	  Anja	  
Brandwagt	  waren	  namens	  het	  bestuur	  aanwezig.	  Iedereen	  hartelijk	  dank.	  Puntje	  van	  
aandacht	  voor	  de	  volgende	  keer:	  ouders	  graag	  in	  voldoende	  mate	  en	  tijdig	  aanmelden	  voor	  
vervoer	  van	  en	  naar	  de	  locatie.	  	  
	  
Emiel	  de	  Groot	  (samen	  met	  Jorn	  Dijkstra)	  organiseert	  het	  fietskamp	  in	  Limburg	  van	  5-‐7	  
juli.	  Ondanks	  het	  ‘verregende’	  weekend	  	  vorig	  jaar	  hebben	  zich	  ook	  nu	  weer	  meer	  dan	  	  
20	  leden	  gemeld,	  dan	  moet	  de	  sfeer	  goed	  zijn…	  	  Ook	  in	  de	  planning	  is	  het	  
trainings/schaatsweekend	  Heerenveen.	  Berichten	  hierover	  volgen.	  	  
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INFO	  avonden	  	  Het	  plan	  is	  voor	  aanvang	  van	  de	  winterperiode	  een	  informatie	  sessie	  te	  
houden	  voor	  nieuwe	  leden	  en	  o.a.	  ouders	  van	  pupillen.	  Ook	  zijn	  er	  plannen	  om	  een	  
materiaal/slijpavond	  te	  organiseren.	  We	  zijn	  bezig	  dit	  door	  onze	  sponsor	  Lindenholz	  te	  
laten	  verzorgen.	  Daarmee	  komen	  we	  tevens	  tegemoet	  aan	  de	  wens	  van	  Lindenholz	  ‘wat	  
meer	  met	  de	  vereniging	  te	  doen’.	  	  Binnenkort	  verwachten	  we	  meer	  gedetailleerde	  
informatie	  over	  deze	  activiteiten	  rond	  te	  sturen.	  	  
	  
Sponsoren	  en	  geld	  inzamelen	  	  We	  zijn	  verheugd	  weer	  te	  kunnen	  melden	  –	  zeker	  in	  
deze	  tijd	  -‐	  dat	  we	  als	  vereniging	  financieel	  worden	  ondersteund	  door	  een	  viertal	  
sponsoren,	  nl.	  Cimex	  Projectafbouw,	  Dekkers	  HR	  Solutions,	  DA	  ‘In	  de	  gaper’,	  en	  
Lindenholz	  Schaatsen	  en	  Skeelers.	  Uitingen	  van	  de	  sponsoren	  zullen	  op	  het	  nieuwe	  
trainingsjack	  verschijnen.	  	  
Daarnaast	  heeft	  een	  15-‐tal	  leden	  zich	  ingespannen	  om	  geld	  voor	  de	  vereniging	  te	  
verdienen	  (totaal	  €525).	  Zij	  hebben	  de	  Halve	  Marathon	  Zwolle	  en	  de	  4	  Mijl	  bijgestaan	  in	  
het	  sturen	  en	  begeleiden	  van	  de	  toeschouwers.	  Helemaal	  top	  en	  heel	  hartelijk	  dank.	  	  	  
	  
Bovenstaande	  geeft	  denk	  ik	  wel	  aan	  dat	  we	  een	  dynamische	  verenging	  zijn.	  	  Zoals	  
gezegd,	  het	  verdelen	  van	  taken	  kan	  beter	  en	  daar	  werken	  we	  aan.	  Mocht	  je	  zaken	  
tegenkomen	  die	  we	  hierin	  mee	  kunnen	  nemen,	  meldt	  het	  dan	  vooral.	  Samen	  komen	  we	  
verder	  en	  maken	  we	  er	  een	  sportieve	  en	  vooral	  gezellige	  boel	  van.	  	  
	  
	  
	  
Met	  sportieve	  groet,	  	  
	  
Ronald	  Horstman	  
Voorzitter	  
	  


